Školné a stravné od 1.4.2020 v Základní škole a mateřské škole Svět, Chomutov s.r.o.
Od vzniku naší ZŠ a MŠ v r. 2016 došlo ke zvýšení potravin, energie, které se odrazilo i na
našich službách. Ceny školného a stravného za pobyt dětí v MŠ je navrženo z důvodu zvýšení
nárůstu cen za 4 roky naší existence (materiální náklady - čistící prostředky, dezinfekce, toaletní
a mycí prostředky, prací prostředky, materiály k výchovné a vzdělávací činnosti, mzdové
náklady včetně odvodů, služby – telekomunikace, kancelářské a školní prostředky, potřeby,
ceny energií, ceny vodného a stočného, dálkového vytápění, a z toho vyplývají ceny našich
služeb – školného a stravného v MŠ Svět.
Úhrady za stravné a pobyt dětí v MŠ Svět za celodenní péči a polodenní péči od 1.4.2020
stanovujeme takto:

stravné CD

80,- Kč / den

stravné PD 70,- Kč / den

školné CD

200,- Kč / den

školné PD 175,- Kč / den

Celkem celodenní platba 280,- Kč /den

Celkem polodenní platba 245,- Kč / den

1. Při počtu např. 20 pracovních dní v měsíci je celoměsíční školné 4 000 Kč, stravné činí 1 600 Kč (zálohově
platíte 1 600 Kč), platba stravného se liší počtem pracovních dní a skutečné docházky dítěte do MŠ. Školné se
nevyúčtovává.
2. Při počtu např. 20 pracovních dní v měsíci je poloměsíční školné 3 500 Kč, stravné činí 1 400Kč, (zálohově
platíte 1 400 Kč) platba stravného se liší počtem pracovních dní a skutečné docházky dítěte do MŠ. Školné se
nevyúčtovává.

Zákonní zástupci dětí tedy hradí platbu stravného pouze za skutečný počet dní, které jejich děti strávily
v MŠ Svět..
Podpis rodiče/ů …………………………………………...

Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 využitelnost MŠ Svět byla 100%.
Dítě v MŠ se stravuje zdravě (snídaně, svačina, oběd, svačina, pitný režim), užívá prádlo
(ložní povlečení, ručníky, bryndáky apod.), hračky a materiál či zařízení pro výchovnou a
vzdělávací činnost.

Do kalkulace nákladů nejsou promítnuty finanční částky, které byly použity na zřizovací
investice a stavební úpravy (herní prvky, didaktické pomůcky, oprava elektroinstalace atd.)
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Předpis školného za předškolní vzdělávání v MŠ Svět Chomutov od 1.4.2020 činí:

Prosím vyberte Vámi zvolenou variantu školní docházky(školné):

O Celodenní docházka (5:30 - 16:30) - 4 000,- Kč/měsíc

O Polodenní docházka (5:30 - 12:00) – 3 500,- Kč/měsíc

Zakroužkujte nabízenou variantu školní docházky:

Docházka:

5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2 dny v týdnu 1 den v týdnu

celodenní

4 000,- Kč/měs. 3 200,- Kč/měs. 2 400,- Kč/měs. 1 600,- Kč/měs. 800,- Kč/měs.

polodenní

3 500,- Kč/měs. 2 800,- Kč/měs. 2 100,- Kč/měs. 1 400,- Kč/měs. 700,- Kč/měs.

V Chomutově dne 1.4.2020

V Chomutově dne:_______________

PhDr.Mgr. Eva Anna Popíková
ředitelka

_________________
podpis rodiče
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