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Ředitelství: Příčná 227 - KOČIČKA, Broumov, 550 01 
Tel: ředitelka MŠ Hana Hrubá 604 228 029 
Tel: hlavní účetní Hana Buchtová 604 228 039 
Webové stránky: www.skolkabroumov.cz  

 

  
  
 

S platností od 1. 9. 2022 zvyšujeme ceny stravného, a to z důvodu růstu cen potravin. 
Zároveň stanovujeme pevné částky měsíčních záloh. Prosíme Vás tedy o změny trvalých příkazů ve 
Vaší bance, případně navýšení limitu inkasa. 
 

Děkujeme za pochopení. 
 

1. Úhrada za školní stravování – platný ceník od 1. 9. 2022  
 

Děti 3-6 let 

 
Dopolední svačina: 9, 00-Kč 

Oběd: 22, 00 Kč 

Odpolední svačina: 9, 00 Kč 

Celkem 40, 00 Kč 
 
 
Děti, které dovrší v daném školním roce 7 let (do věkové skupiny od 7 let je dle vyhlášky č. 107/2005 
Sb. zařazeno na začátku školního roku dítě, které dovrší v příslušném školním roce, tj. od 1. 9. - 31. 8.  
7 let věku) 
 
Dopolední svačina: 10, 00 Kč 

Oběd: 23, 00 Kč 

Odpolední svačina: 9, 00 Kč 

Celkem 42,00Kč 
 
 

2. Výše školného: 
 

Měsíční školné je 250,- Kč. Školné neplatí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, děti 
s odkladem školní docházky, případně děti, kde se v rodině pobírají dávky hmotné nouze. V tomto 
případě se podává žádost o neplacení školného. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolkabroumov.cz/


3. Úhrady a způsob platby stravného i školného: 

 
Platba za stravné a školné musí být zaplacena vždy zálohou dopředu vždy k 

25. dni v měsíci, který předchází měsíci, na který platíte zálohu. Platí se jednou 
stanovenou částkou, která je součtem stravného a školného (pokud školné platíte).  
 
Číslo účtu MŠ:  78 – 8863200207/0100 
 
Možnosti platby: 

 Platba převodem nebo trvalým příkazem z účtu zákonného zástupce 
 Platba povolený inkasem bankou z účtu zákonného zástupce (platby si 

provádí účetní MŠ, nejjednodušší způsob) 
 Ve výjimečných případech bezhotovostně u účetní nebo vedoucí školní 

jídelny 
  
Variabilní symbol je číslo, které má každé dítě přiděleno účetní. Toto číslo je nutné 

uvádět vždy při platbách! 

 
4. Výše stálých měsíčních záloh: 

 
Jedná se o změnu k 1. 9. 2022.  
 
Děti s celodenní docházkou : 

 850,- Kč záloha na stravné a 250,- Kč na školné – celkem 1.100,- Kč 

    
Děti předškolní s celodenní docházkou : 

 850,- Kč (školné neplatí) 

   
Děti s odkladem školní docházky se zvýšeným tarifem na stravné: (školné neplatí) 

 záloha za stravné 900,- Kč 

 
5. Vyúčtování zaplacených záloh: 

 
Vyúčtování přeplatků se provádí, jaký jste si určili s p. účetní a to 3x ročně (k 30. 4., k 

31. 8. a k 31. 12.).    
 
 


