
  
 

Školní349,Želivec251 68 Sulice 
tel.: 323 606 341 mobil: 725 459 970 IČ:72 086 173 

Vnitřní předpis č. j.: 330/2021 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a stravné na školní rok 2021/2022 

Na základě Zákona č. 561 (Školský zákon) § 123 a Vyhlášky č. 43/2006 o předškolním 

vzdělávání § 6, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční úplaty za předškolní 

vzdělávání s účinností od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, dále dle § 5 stanovuji výši měsíční úplaty 

po dobu přerušení provozu v měsících červenec a srpen 2022, tj. od 1. 7. 2022 do 30. 8. 2022 

takto: 

Měsíční školné od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 činí denní docházka 1.009,-Kč. 

Školné na celé období od 1. 7. 2022 do 30. 8. 2022 činí za 6 dní v červenci (1. - 8. 

7 . 2022) a 12 dní v srpnu (15. – 30. 8. 2022., 31.8. 2022 MŠ uzavřena), celkem 18 

dní   825,- Kč. 

V době od 11. 7. 2022 do 12. 8. 2022 a 31.8. 2022 bude MŠ uzavřena. 

Platby za školné se provádějí na účet MŠ Sluníčko: 2246571339 /0800 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce. (tj. za 

září do 15. 9. 2021 atd.) 

Jako variabilní symbol uvádějte jednací číslo dítěte, které jste obdrželi při zápisu a jako 

zprávu pro příjemce jméno a příjmení dítěte. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Placení stravného : na účet Školní výdejny MŠ Sluníčko: 35- 2246571339/0800 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (tj. 

na září do 20. 8. 2021 atd.). Výjimečně je možno provádět platby hotově u p. hospodářky. 

Jako variabilní symbol uvádějte jednací číslo dítěte a jako zprávu pro příjemce jméno a 

příjmení dítěte. 

Měsíční paušál (záloha) je stanoven pro denní docházku částkou: 

 děti do 7 let - 800,- Kč (25,- oběd + 9,-přesnídávka+8,- svačiny+3,-pitný režim= 

45,- Kč) a 40,-Kč za dietní (bezlepkový, bezmléčný) oběd pro děti 

Vyúčtování stravného je prováděno 2x ročně, v pololetí a na konci školního roku. 

V Sulicích - Želivci dne 31. 5. 2021 

Vyvěšeno dne 31. 5. 2021 

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy 


