
MŠ a ZŠ Praha 9, Bártlova 83 

Informace pro školní rok 2021 – 2022 

 

1.  Školné: platí se do 25. dne předchozího měsíce na účet školy: 

 27-3255100277/0100  

Cena školného: 

1 000,- Kč měsíčně celodenní docházka,  

700,- Kč měsíčně polodenní docházka. 

Děti, které dovrší v tomto školním roce 6 let a děti, kterým byl povolen odklad školní 

docházky, neplatí. 

2.  Stravné: platí se do 25. dne předchozího měsíce na účet jídelny: 

 35-5788460207/0100 

Strava se skládá z dopolední přesnídávky, polévky, hlavního jídla a odpolední svačiny. Ke 

každému jídlu se podává nápoj. Nápoje jsou dětem k dispozici po celý den. 

Vaše dítě se může stravovat v naší školce celý den (odebere všechna výše uvedená jídla) 

nebo půlden (odebere dopolední přesnídávku a oběd). Samostatně lze podávat jen 

dopolední přesnídávku.  

Cena stravného: 

Děti 3 - 6 let:   756,- Kč za celý den/měsíčně,       588,- Kč  za půlden/měsíčně. 

                                             

                     36,- Kč na den (9,- + 19,- + 8,-),      28 Kč na den (9,- +19,-). 

   

 Děti 7 let        840,- Kč   za celý den/měsíčně       672,- Kč   za půlden/měsíčně. 

 

                   40 Kč na den (10,- + 22,- + 8,-)       32 Kč na den (10,- + 22,-).       . 

Cena stravného může být v průběhu roku upravena v souladu se změnami cen potravin. 

Odhlašování: den předem nebo týž den nejdéle do 8.00 hod. osobně ve třídě učitelce nebo 

na třídní mobilní telefon. Stačí i sms. 

Neodhlášené stravné se nevrací! 

 

3. Upozornění:   

Do věkových skupin pro stravování jsou děti zařazeny podle věku, kterého dosáhnou 

v daném školním roce.                                    

Variabilní symbol je u školného a stravného stejný, čísla účtu jsou jiná. 

První platba se provádí v srpnu na září, poslední v květnu na červen. 

Při opakovaném nezaplacení stravného nebo školného může být Vaše dítě vyloučeno 

z docházky do MŠ. 

 

4. Přeplatky: 

 

Přeplatky stravného budou vráceny na konci školního roku na účet nebo v hotovosti 

nejpozději do 31. 7. 2022, popř. je možné nechat přeplatek převést do dalšího školního roku. 

Vyúčtování se provádí na konci školního roku. 



 

 

 

                                                                                                                                                              

Přihláška dítěte ke stravování  

 

Jméno dítěte: ........................................................................................................ 

Třída: ..................................................................................................................... 

Datum narození: ................................................................................................... 

Variabilní symbol: ................................................................................................. 

 

Přeplatek stravného chci (zakroužkujte prosím jednu z možností): 

                                              a) vrátit na bank.účet. č. : ............................................ 

                                              b) převést do dalšího školního roku  

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi uvedenými na straně 1. 

Jsem si vědom(a), že dítě se omlouvá nejpozději do 8.00 ráno p. uč. ve třídě. Do 

kuchyně není nutné volat, informace si předáme. 

 

V Praze dne:..........................                     Podpis ...................................................                                                                      

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 


