Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace
(odloučená pracoviště MŠ Školní, Dlouhá, Lesní, Souběžná)

Informace o platbě stravného a školného!!!
Hotovostní platba:
Záloha stravného a školné se platí vždy na daný měsíc (v září zaplatíte na září,
v říjnu na říjen…). Stravné a školné se vybírá v MŠ Lípová 570 v kanceláři
vedoucí ŠJ v provozní dny, nebo ve výběrní dny. Termíny výběrů, jsou vždy
a včas vyvěšeny ve všech mateřských školách.
Inkasní platba (NE trvalý příkaz ani SIPO):
Příkaz k inkasní platbě ze strany MŠ probíhá většinou 18. den v měsíci (v září si
strhneme požadovanou částku na září; v říjnu si strhneme na říjen…).
Inkaso si nastavíte přes internetové bankovnictví, nebo v pobočce Vaší banky.
Váš bankovní účet vyplňte čitelně do přihlášky ke stravování (důležitý údaj pro
zadání inkasního příkazu ze strany MŠ)
Bankovní účet MŠ pro platbu inkasem: 163 044 841/0600
Datum splatnosti: neomezený
Četnost: denní
Minimální limit:1200,- Kč (varianta a);750,- Kč (varianta b);850,- Kč (varianta c)
Výše platby se odvíjí od věku strávníka:
a) 2-5 let: stravné 750,- Kč a školné 350,- Kč; CELKEM 1100,- Kč
b) 6 let: stravné 750,- Kč (neplatí školné)
c) 7 let: stravné 850,- Kč (odklady školní docházky-neplatí školné)
Var. symbol: uveden na přihlášce ke stravování
Platby jsou zálohové na následující měsíc a jsou upraveny o přeplatek nebo
nedoplatek z minulého měsíce. Úplata za vzdělání se platí každý měsíc
i v případě, že dítě z jakéhokoli důvodu do mateřské školy nechodí.
Rodiče, pokud se rozhodnete pro změnu z hotovostní platby na platbu inkasem
(NE trvalý příkaz ani SIPO), musíte tuto změnu nahlásit vedoucí ŠJ. Stačí poslat
e-mail, kde napíšete jméno a příjmení dítěte, číslo účtu, datum od kdy změna
nastane a jméno a příjmení rodiče.

Jana Raubová – vedoucí ŠJ
Lípová 570, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel: 474 375 182, mob.: 727 933 868
Email: jidelna@ms-klasterec.cz
Web: www.ms-klasterec.cz
V Klášterci nad Ohří, dne 1. 9. 2018

