Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava-Dubina
IČ: 75029880
tel.: +420 596 723 767, e-mail: ms.gavlase@cmail.cz
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 453
________________________________________________________________________________________________________

Informace pro strávníky při zahájení nového školního
roku 2020/2021
-

-

-

-

Součástí této informace je formulář s variabilním symbolem dítěte, číslem bankovního účtu a výší měsíční
zálohy na stravné pro rok 2020/2021. Tyto informace si řádně přečtěte a ve formuláři doplňte informaci o
čísle Vašeho bankovního účtu, na který Vám bude zasláno vyúčtování stravného za školní rok 2020/2021.
Vyúčtování bude probíhat vždy ke konci června školního roku.
Ve zcela výjimečných případech je možné uhradit platbu v hotovosti, po telefonické dohodě, v kanceláři
vedoucí školní jídelny nebo ekonomky MŠ.
Každý strávník má svůj variabilní symbol, proto nelze u sourozenců provést jednu platbu, ale každý
sourozenec platí zvlášť. Protože se každý měsíc 15. dne v měsíci otevírá další měsíc, platba musí být na
našem účtu do 15. dne v měsíci!
V případě neodhlášení dítěte z důvodů např. nemoci je považováno, jako by bylo ve školce. Další dny
musíte odhlašovat obědy, protože dítě nemá nárok na dotovaný oběd. Pokračování v nemoci musíte hlásit
telefonicky vedoucí školní jídelny vždy v pondělí ráno do 8:00hod. a následující dny do 12.30hod.
Obědy se odhlašují na těchto telefonních číslech: 776 311 301 – Knoppová Jana, vedoucí šj.- obě MŠ,
596 723 767 – MŠ J. Maluchy 13, emailem: ms.gavlase@cmail.cz
596 711 301 – MŠ A. Gavlase 12A, emailem: ms.gavlase@cmail.cz

Platba stravného

Pro platbu stravného je nejlépe zřídit TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NA 10MĚSÍCŮ –
NA 07-08/2021 PŘÍKAZ ZRUŠIT!
Zákonný zástupce za strávníka poukáže, měsíčně, částku stanovenou pro školní rok 2020/2021 ve
výši: 672 Kč, u dětí 7letých (OŠD) 735 Kč.
Na číslo bankovního účtu: 15033761/0100, do 15. dne v měsíci, protože následující pracovní den při
otevření následujícího měsíce program načte počet obědů a strhne finance za nahlášené obědy. Každý strávník
má svůj variabilní symbol, proto za každého strávníka je platba zvlášť. Není možné za sourozence platit
hromadně/souhrnně.
Trvalý příkaz k úhradě musíte přerušit na měsíce červenec a srpen (prázdniny), jelikož ke konci června
dochází k ročnímu zúčtování strávníka a zbylé finance Vám budou odesílány na Vámi uvedená čísla účtu.

Vyúčtování stravného
Finanční zůstatky, které vzniknou na účtech strávníků ke konci školního roku, budou po vyúčtování všech
pohledávek (např. neoprávněně odebrané obědy atd.) vráceny. Částka přeplatku bude uhrazena na účet
zákonného zástupce dítěte, který vyplníte v počátečním formuláři.
V případě nejasností mne kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle!

Zuzana Mojžíšová
ekonomka MŠ
tel: 776 003 767
Bankovní spojení: KB a. s. – pobočka Ostrava Hrabůvka
Č.ú. : 15033761/0100

www.sedmikraskaapampeliska.cz
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Vážení rodiče,
příspěvky MŠ (školné) uhraďte převodem na běžný účet.
Nejlépe navedením měsíčního trvalého příkazu na dobu
10měsíců, částka je pro školní rok neměnná! Prosím Vás však o
dodržení následujícího postupu:
Číslo účtu:

15033761/0100

Částka:

450,-/měsíčně (změna částky, příspěvky navýšeny)

Variabilní symbol: bude vám přidělen! (kdo již školku
navštěvoval předchozí rok, var. symbol mu zůstává stejný)
Do popisu uveďte příjmení a jméno dítěte + školku, kterou
navštěvuje (GA – Gavlase, MA - Maluchy)
VZOR:

Novák Jan GA
Novák Jan MA
Příjmení, jméno Vašeho dítěte + GA nebo MA

Příspěvky uhraďte vždy do 15dne v měsíci, částka je neměnná
pro rok 2020/2021 – 450 Kč/měsíčně. Trvalý příkaz na měsíce
červenec a srpen si nezapomeňte zrušit!
Příspěvky můžete ve zcela výjimečném případě uhradit i
v hotovosti u ekonomky MŠ, po telefonické dohodě!
V případě dotazů mne kontaktujte na tel. čísle: 776 003 767
POUZE PŘEDŠKOLÁCI A OŠD PŘÍSPĚVKY (ŠKOLNÉ) NEHRADÍ!!!
Zuzana Mojžíšová
ekonomka MŠ
Bankovní spojení: KB a. s. – pobočka Ostrava Hrabůvka
Č.ú. : 15033761/0100
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Upozorňuji zákonné zástupce dětí, kteří i přes
upozornění MŠ nezrušili platby za příspěvky a stravné o
prázdninách, budou jim tyto veškeré finanční prostředky
převedeny na stravné!!!
Děkuji za pochopení!
Dále upozorňuji za změnu výše příspěvků od září 2020
činní částka 450,-

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na školním
emailu: ms.gavlase@cmail.cz nebo tel.čísle: 776 003 767
Mojžíšová Zuzana
ekonomka MŠ

Bankovní spojení: KB a. s. – pobočka Ostrava Hrabůvka
Č.ú. : 15033761/0100

www.sedmikraskaapampeliska.cz

