Informace o platbách na školní rok 2017/2018
v Mateřské škole Šikulka, Praha 13, Hostinského 1534
Hostinského 1534/11, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Způsob úhrady:
Všechny platby stravného a školného budete zasílat nebo vkládat na účet

237909810/0300

(ČSOB). Dále je možné použít poštovní poukázku typu A (ne dobírkovou), kde vyplníte číslo našeho

účtu, zaplatíte částku hotově na České poště a platba bude následně na náš účet připsána. Ve všech
případech plateb je nutné uvést variabilní symbol Vašeho dítěte. Do kolonky zpráva pro příjemce
nebo odesílatel prosím vyplňujte jméno dítěte.
Identifikace platby:
Vašemu dítěti je přidělen variabilní symbol, pod kterým budete realizovat všechny platby tj. stravné,
školné, ŠVP, plavání apod. Tento variabilní symbol je Vašemu dítěti přidělen na celou dobu docházky
do naší mateřské školy tzn., že nebude v průběhu let změněn. Nezapomeňte tento variabilní symbol
vždy u plateb uvádět, bez něj nebude možno Vaši platbu identifikovat.
Platba stravného a školného:
Platbu stravného a školného zasílejte v jedné částce vždy do 12. dne v měsíci včetně.
Děti ve věku 3 – 5 let – Částka měsíčně (stravné vč. školného 500,-)
Děti celoden (39,-/den)
1.319,Děti bez odpoledních svačin (33,-/den)
1.193,Děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky - Částka měsíčně (stravné bez školného)
Děti celoden (39,-/den)
819,Děti bez odpoledních svačin (33,-/den)
693,Děti celoden 7-leté (42,-/den)
882,Děti bez odpoledních svačin 7-leté (36,-/den)
756,V případě, že si budete chtít výše uvedené částky předplatit na více měsíců dopředu, učiňte tak,
prosím, pouze do konce kalendářního roku tj. září – prosinec z důvodu ročních uzávěrek a možného
navýšení stravného od nového roku. V lednu je možné si předplatit až do června. Pokud zadáváte
trvalý příkaz, nezapomeňte ho zrušit na letní měsíce červenec a srpen. První platba tedy proběhne
v měsíci září, poslední v měsíci červnu.
Vyúčtování stravného:
Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku. Přeplatky Vám budou vráceny na číslo účtu,
které oznámíte na předepsaném formuláři, jež obdržíte v červnu.
Kontakt:
Veškeré dotazy týkající se plateb zodpoví hospodářka školy na tel. čísle 235 519 269.

