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Přihláška ke stravování dítěte 
a úhradě úplaty za předškolní vzdělávání dětí 

 
Přihlašuji svého syna (dceru) ke stravování v MŠ a platbě úplaty za vzdělávání. 
 
Jméno a příjmení ……………………………………………………… naroz. ……….….…….. 

Třída ……………………………………………………….………………………………………. 

Bydliště  ……………………………………………………..……………………………………… 

Kontakt na rodiče: mobil  ……………………….. e-mail ………………………………………….. 

Datum zahájení docházky .………………………………………………………………………… 

Způsob platby:       INKASO    /     PŘEVODEM     (nehodící se škrtněte)  

Číslo účtu  …………………………………………………………………….…………..………… 

Podpis rodiče  ………………………………………………………………………………………. 

(vyplněnou horní část vraťte) 

 ============================================================================================== 

Jak se platí stravné a úplata za vzdělávání? 
 úhrada stravného a úplata za vzdělávání probíhá bezhotovostní formou - inkasem 

z účtu nebo převodem na účet – obojí v jedné částce 

 platby za stravné a úplata za vzdělávání se platí zálohově vždy k 15. dni v měsíci – 
např. 15. září na měsíc září 

 nespotřebované stravné se odečítá v platbě na následující měsíc 

 stravné je ve výši 38,-- Kč/den, děti s odloženou školní docházkou ve výši 39,-- Kč/den 
(ranní svačina 8,-- Kč, oběd 22,--/23,-- (starší děti) Kč, odpolední svačina  
8,-- Kč), odhlašování dítěte z docházky je možné do 7:45 hodin 

 úplata za vzdělávání je od 1. 9. 2019 stanovena ve výši 500,-- Kč měsíčně 

 úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním roce školní docházky do MŠ a děti 
s odkladem školní docházky 

 v případě neprovedení inkasní platby budete vyzváni k doplacení dlužné částky  
na účet MŠ 

 pro platby převodem a inkasem využíváme běžný účet 1145292379/0800,  
VS = evidenční číslo dítěte, popřípadě uveďte jméno dítěte ve zprávě pro příjemce 

 hotovostní platby přijímáme ve výjimečných případech 
 

Založení souhlasu s inkasem k platbě stravného a úplaty za vzdělávání: 

 v internetovém bankovnictví nebo v bance si založte souhlas s inkasem ve prospěch 
účtu MŠ Dr. Jana Malíka 765, Chrudim 2 takto: 

číslo účtu MŠ 1145292379/0800 

Limit doporučujeme nejméně 1.500,-- na každé dítě 

Frekvence měsíční 

VS, SS, KS NEVYPLŇOVAT 
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