
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 

(platí pro rodiče MŠ Masarykovo náměstí i MŠ Lánice) 

      

                                  Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání 

     Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání je realizována formou trvalého příkazu ve prospěch účtu 

Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí, příspěvkové organizace. 

     Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019 činí 400,- Kč měsíčně za jedno dítě. Zákonný zástupce 

je povinen uhradit úplatu za předškolní vzdělávání do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, 

pokud se nedohodne s ředitelkou školy na jiném termínu.  

V případě úhrady úplaty za vzdělávání za více dětí je možné platbu sloučit do jednoho příkazu, 

například u dvou dětí 2* 400,- Kč = 800,-Kč; a uvést variabilní symboly dětí, případně jejich jména. 

Počátek trvalého příkazu zadejte nejpozději do 14. 9. 2019 a do ukončení trvalého příkazu, zadejte 

bez ukončení, na ukončení Vás včas upozorníme.  

Pouze u dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 věku 5 -ti let, tzn., že budou další školní rok předškoláci, 

zadejte datum ukončení trvalého příkazu 31. 8. 2020. 

Děti, které ve školním roce 2019/2020 do 31. 8. 2019 dovrší 5- ti let věku, se vzdělávají bezúplatně, 

proto trvalý příkaz u těchto dětí nezadávejte. 

Trvalý příkaz nezadávejte k prvnímu nebo poslednímu dni v měsíci, banka platbu někdy strhne 

v jednom měsíci dvakrát nebo vůbec. 

Všechny podrobnosti úplaty za vzdělávání naleznete na webových stránkách školy  

v dokumentu „Pokyn ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2019/2020“. 

----------------------------  odstřihněte a vraťte do 9. září 2019 do MŠ  --------------------------------- 

                                                        Vyplňte čitelně, TISKACÍM PÍSMEM 

Jméno a příjmení dítěte: ….………………………………………………………………………… 

Datum narození:……………………………  Bydliště: ……………………………………………. 

Potvrzení banky o zadání trvalého příkazu k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání, 

ve prospěch účtu:  1624772329/0800  Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 

příspěvkové organizace.   

 

Jméno a příjmení majitele účtu: …..…………..………………………………………………… 

 

Číslo účtu / kód banky:……….……………………………..……..……../……………………. 

 

Variabilní symbol: …………..…….… (registrační číslo přidělené při zápisu, případně obdržíte u ředitelky MŠ) 

 

Zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte:………………………………………………….. 

 

 

 

Potvrzení banky: 

V případě internetového bankovnictví stačí vyplnit požadované údaje a k potvrzení banky napsat: 

ZADÁNO ELEKTRONICKY 

Ve Velké Bíteši, dne ………………….    Podpis zákonného zástupce …………………………… 


