
Vážení rodiče, 
 
oznamujeme Vám, že od 1. ledna 2018 dochází ke změně placení školného. 
Za měsíc prosinec 2017 – budeme ještě školné vybírat v hotovosti na třídách. 
Školné od tohoto data bude možné platit pouze bezhotovostně, a to bankovním 
převodem na níže uvedený bankovní účet Mateřské školy Jablunkov. 

Placení v hotovosti je k 1. lednu 2018 zrušeno. 
 

Prosíme, rodiče, aby podle níže uvedených instrukcí navštívili své banky (popř. 
elektronicky) a zřídili si příkaz k úhradě ze svého účtu. 
 
 

Údaje pro převod peněz na účet: 
 

Číslo účtu MŠ: 19-1687233349/0800  
 

Výše úhrady: 300 Kč 

 

Variabilní symbol: datum narození dítěte (např.01112014 – den, měsíc, rok) 

 

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída 

(např. Jan Novák, Berušky) 
 
 
 

Úplata musí být uhrazená vždy do 15. dne stávajícího měsíce. 
(tzn. první platba nejpozději 15. 1. 2018) 

 
Nebude-li úplata opakovaně zaplacena včas, tj. do 15. dne stávajícího měsíce, bude 
postupováno dle § 35 odst. 1. písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 
který umožňuje, že: 
„Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném 
zákonnému zástupci dítěte, rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný 
termín úhrady.“ 
 
 
 
*Prosíme o vyplnění potvrzení o zřízení bezhotovostního platebního styku a 
neprodlené vrácení zpět, paní učitelce na oddělení. Děkujeme!  



Potvrzení o zřízení bezhotovostního platebního styku 
 

Jméno a příjmení dítěte:  ……………………………………………………………………………. 
 
Třída:     ……………………………………………………………………………. 
 
Datum narození dítěte:   ……………………………………………………………………………. 
 
 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a/ seznámen/á/ se změnami v placení 
školného a zřídil/a/ jsem si bezhotovostní platební styk. 
 
 
Dne:……………………………………………………. 
 
 
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………… 
 
 
*prosíme o vyplnění a neprodlené vrácení zpět, paní učitelce na oddělení.Děkujeme! 
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