
INFORMACE PRO RODIČE 
pro školní rok 2019-2020

 

Zálohy na stravné a školné se platí bezhotovostně do 15. v měsíci.
Příkazy se nastavují vždy na 11 měsíců od září do července.
Číslo účtu MŠ Nad přehradou.......5450182 / 0800

Odhlášení dětí ze stravování se přijímá do 8 hodin.
STRAVNÉ     celodenní..……………………..760,- Kč  ( 20 x 
38,-)
                          děti s odkladem.……....…..........800,- Kč  ( 20 x 40,-)

ŠKOLNÉ   se platí měsíčně ve výši…..………. 518,- Kč 

                        
VÝŠE ZÁLOH    *  celodenní platba je ………..1.278,- (760,- + 
518,-)
                            *  děti v posledním  ročníku MŠ 760,- ( jen stravné)
                            *  děti s odkladem školní doch…800,- 

Prosíme věnujte pozornost správnému zadání přiděleného 
VARIABILNÍHO SYMBOLU.
Vaše platba je vedena pod tímto číslem,které se páruje se jménem 
dítěte.

Vyúčtování se provádí 1x za rok, peníze se vracejí na účet,(během 
září) z kterého přichází platba.
Pokud dojde ke změně čísla účtu, je nutné ji nahlásit.

ÚŘEDNÍ HODINY PROVOZNÍ:
PO………….8-13 hod.



ČT………….8-13 hod.
Tel.731092003

INFORMACE PRO RODIČE 
pro školní rok 2019-2020

 

Zálohy na stravné a školné se platí bezhotovostně do 15. v měsíci.
Příkazy se nastavují vždy na 11 měsíců od září do července.
Číslo účtu MŠ Nad přehradou.......5450182 / 0800

Odhlášení dětí ze stravování se přijímá do 8 hodin.
STRAVNÉ     celodenní..……………………..760,- Kč  ( 20 x 
38,-)
                          děti s odkladem.……....…..........800,- Kč  ( 20 x 40,-)

ŠKOLNÉ   se platí měsíčně ve výši…..………. 518,- Kč 

                        
VÝŠE ZÁLOH    *  celodenní platba je ………..1.278,- (760,- + 
518,-)
                            *  děti v posledním  ročníku MŠ 760,- ( jen stravné)
                            *  děti s odkladem školní doch…800,- 

Prosíme věnujte pozornost správnému zadání přiděleného 
VARIABILNÍHO SYMBOLU.
Vaše platba je vedena pod tímto číslem, které se páruje se jménem
dítěte.

Vyúčtování se provádí 1x za rok k 31.8. peníze se vracejí na účet,
(během 20. září), z kterého přichází platba.
Pokud dojde ke změně čísla účtu, je nutné ji nahlásit.



ÚŘEDNÍ HODINY PROVOZNÍ:
PO………….8-13 hod.
ČT………….8-13 hod.
Tel.731092003


