Informace pro rodiče o platbách
ve FMŠ Sluníčko pod střechou při PedFUK, Praha 13, Mohylová 1964
Mohylová 1964/4 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Způsob úhrady: Všechny platby (stravné, úplata za vzdělávání)se zasílají nebo vkládají
na účet: 154 386 209 / 0300.
Platby provádějte převodem z Vaší banky nebo vložením hotovosti na účet mateřské školy.
Dále je možné použít poštovní poukázku typu A. Ve všech případech plateb je nutné uvést
variabilní symbol Vašeho dítěte. Do kolonky zpráva pro příjemce nebo odesílatel
prosím vyplňujte jméno dítěte.
(Příspěvky na kulturní akce a poplatky za kroužky se vybírají v hotovosti. Termíny jsou
upřesněny na nástěnkách a webových stránkách školy.)
Identifikace platby: Vašemu dítěti je přidělen variabilní symbol, pod kterým budete
realizovat platby tj. stravné, školné. Tento variabilní symbol je Vašemu dítěti přidělen na
celou dobu docházky do naší mateřské školy. Nezapomeňte tento variabilní symbol vždy
u plateb uvádět, bez něj nebude možno Vaši platbu identifikovat. Platba za stravné a úplatu
za vzdělávání musí být na účtu mateřské školy nejpozději 15tého aktuálního měsíce!
Platbu stravného a školného zasílejte v jedné částce vždy od 1. do 12. dne v měsíci za
aktuální měsíc! V září za září, v říjnu za říjen…V případě, že si budete chtít výše uvedené
částky předplatit na více měsíců dopředu, učiňte tak pouze do konce kalendářního roku z
důvodu možného navýšení stravného od nového roku. V lednu je možné si předplatit až do
června. Do účelu platby napište, na jaké období si předplácíte. (1-3, 4-6,…)
Pokud z nějakého důvodu nemůžete částku uhradit, neprodleně oznamte tuto skutečnost
ředitelce mateřské školy! Nezaplacení stravného a školného je porušení řádu mateřské školy.
Vyúčtování stravného: Vyúčtování stravného proběhne po konci 1. pololetí a na konci
školního roku (únor, červenec). Přeplatky Vám budou vráceny na číslo účtu, ze kterého
probíhaly platby!
Částka měsíčně
Děti s povinnou předškolní docházkou
Ostatní děti
(stravné bez školného)
(stravné včetně školného 500,-)
Děti polodenní
630,1.130,Celodenní děti
735,1.235,Děti polodenní s odkladem PŠD
693,Celodenní děti s odkladem PŠD
798,-

Kontakt: Veškeré dotazy týkající se plateb zodpoví hospodářka školy
Mgr. Střechová Jarmila na tel.čísle: 235 510 007, 603 202 403
v pracovních dnech od 7.00-15.00hodin.
sj@slunickofms.cz

