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P l a t b y   p r o   p r á z d n i n o v ý   p r o v o z   2 0 1 8 

v období od 01. 07. - 31. 08. 2018 
 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí: 

 

Prázdninový provoz 2018 bude pro všechny evidované děti v rámci 1. Mateřské školy 

Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ) realizován centrálně 

v místě poskytování předškolního vzdělávání na ZDRAVÉ MŠ v Krymské 12 v období od 

1. 7. - 31. 8. 2018 (podrobné informace budou zveřejněny na nástěnkách jednotlivých 

mateřských škol 1. MŠ a webových stránkách školy). Zákonní zástupci své děti přihlásí 

k prázdninovému provozu 2018 během měsíce dubna 2018 do předem připravených 

formulářů v domovské MŠ podle vlastních požadavků (maximálně však na období 6 týdnů). 

Platby i doplatky za prázdninový provoz 2018 proběhnou podle níže stanoveného postupu. 

 
*Pozn.: doplatky za školné i stravné budou probíhat pouze hotovostní formou vždy u vedoucí školního 

stravování podle harmonogramu v přesně stanovených termínech, které budou zákonným zástupcům 

oznámeny do 30. 04. 2018 na jednotlivých mateřských školách v rámci 1. MŠ). 

 

 

Platby pro prázdninový provoz 2018 proběhnou následujícím způsobem: 

 

1. Během měsíce dubna 2018 proběhnou platby úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen 

školné) na měsíc 07/2018 ve výši 225,- Kč a na měsíc 08/2018 ve stejné výši 225,- Kč.  
 

Tento předpis školného je závazný pro všechny zákonné zástupce a děti evidované v docházce 1. MŠ 

(jedná se o snížení úplaty na 50% základní měsíční sazby školného na základě vnitřního předpisu). 

Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního 

účtu k 20. 04. 2018. Ostatní zákonní zástupci obdrží složenku, která je splatná rovněž k datu  

20. 04. 2018. 

 

2. V měsíci květnu 2018 také proběhnou platby v hotovosti za školné pro ty zákonné 

zástupce, kteří přihlásí svoje dítě k prázdninové docházce do 1. MŠ, následovně: za 

měsíc 07/2018 ve výši 225,- Kč, za měsíc 08/2018 ve stejné výši 225,- Kč. 
 

Tento předpis je závazný pro ty zákonné zástupce, kteří přihlásí svoje dítě k prázdninové docházce do 

„prázdninové MŠ“ podle vlastní volby a potřeby (maximálně však na dobu 6 týdnů) a zaevidují 

příslušné dny do připravených formulářů ve své domovské MŠ. Podle stanoveného termínovaného 

kalendáře proběhnou platby školného v hotovosti na jednotlivých mateřských školách v rámci 1. MŠ 

u příslušné vedoucí školního stravování p. Vybíralové, p. Štěrbové nebo p. Hančákové (za měsíc 

07/2018 ve výši 225,- Kč a za měsíc 08/2018 ve výši 225,- Kč). Termíny budou zákonným zástupcům 

oznámeny do 30. 04. 2018 na webových stránkách 1. MŠ nebo na nástěnkách jednotlivých mateřských 

škol 1. MŠ. 

 

3. Současně proběhnou v měsíci květnu 2018 zálohové hotovostní platby za stravné na 

oba dva prázdninové měsíce, tj. červenec i srpen 2018 následujícím způsobem. 

 
Celková výše stravného se vypočítá z limitu stravného pro dítě v MŠ a podle počtu nahlášených dnů, 

po které bude dítě do „prázdninové MŠ“ docházet v době prázdninového provozu. Výše celodenního 

stravování pro dítě na 1 den je 39,- Kč, u dětí s odkladem školní docházky 42,- Kč. Bude-li dítě řádně 

a včas podle vnitřního předpisu 1. MŠ z prázdninové docházky omluveno, stravné se dítěti nezapočítá 
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a zákonnému zástupci se vyúčtuje jako přeplatek v 09/2018 zpět na jeho bankovní účet (případně 

jiným dohodnutým způsobem). 

 

 

Rekapitulace prázdninových plateb pro zákonného zástupce: 

 

1. Dítě nebude přítomno v MŠ během prázdninového provozu ani jeden den, zákonný 

zástupce uhradí tyto platby v následujících termínech splatnosti: 

 

- školné 225,- Kč za 07/2018  - splatné dne 20. 04. 2018 

- školné 225,- Kč za 08/2018  - splatné dne 20. 04. 2018 

 

2. Dítě bude přihlášeno do MŠ k prázdninové docházce na zvolený počet dnů a zákonný 

zástupce uhradí tyto platby v následujících termínech splatnosti: 
 

- školné 225,- Kč za 07/2018 – splatné dne 20. 04. 2018 

- školné 225,- Kč za 08/2018 – splatné dne 20. 04. 2018 

- doplatek školného 225,- Kč za 07/2018 – splatné do 29. 05. 2018 

- doplatek školného 225,- Kč za 08/2018 – splatné do 29. 05. 2018 

- stravné podle počtu nahlášených dnů x limit stravného na 1 den (39,- Kč, pro 

děti s odkladem školní docházky 42,- Kč) 

 

 

 

 

 
V Karlových Varech 12. 03. 2018 

 

 
Vypracovala J. Štěrbová, vedoucí školní jídelny. 

 

 

 

 

Schválila Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy. 


