Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace
sídlo ředitelství: Pražská 767
393 01 Pelhřimov
IČO: 70992681

Informace o způsobu vyúčtování a plateb 3-8/2020
Vážení rodiče,
z důvodů uzavření všech pracovišť Mateřské školy v souvislosti s nouzovým stavem jsme
provedli snížení školného za měsíce březen a květen v návaznosti na počet dnů provozu takto:
BŘEZEN - MŠ uzavřená od 16.3.2020
počet pracovních dnů: 22
počet dnů, kdy byla MŠ otevřena: 10
školné 550,--(za celý měsíc) : počet pracovních dnů v březnu 22 x 10 dnů otevřeno = 250,-Školné za březen bylo inkasováno, popř. uhrazeno v hotovosti k 15.3.2020 ve výši
Kč 550,-- , tudíž náleží rodičům dětí vratka ve výši Kč 300,-KVĚTEN - MŠ uzavřená do 24.5.2020
počet pracovních dnů: 19
počet dnů, kdy byla MŠ otevřena: 5
školné 550,--(za celý měsíc) : počet pracovních dnů v květnu 19 x 5 dnů otevřeno = 145,-Za měsíc květen bude inkasováno Kč 145,--.
ČERVEN – MŠ v provozu celý měsíc
Za měsíc červen bude inkasováno Kč 550,-Z důvodu omezení hotovostních transakcí a povolených vstupů na účty (inkas) jsme
přistoupili ke sloučení plateb za všechny tři měsíce (tzn. vratka za měsíc BŘEZEN –
Kč - 300,-- , školné a stravné za měsíc KVĚTEN-pokud dítě nastoupilo- Kč 145+stravné
a školné za měsíc červen v plné výši, pokud dítě nastoupilo do 17.6.2020 (do data inkasa) Kč 550,--. Pokud dítě nastoupí po 17.6.2020 budeme úhradu školného za červen řešit
individuálně. Dne 18.6.2020 byly tedy provedeny inkasa popř. úhrady vratek. (Z důvodů
technických problémů bude inkaso u dětí z MŠ Komenského provedeno až k 24.6.2020)
K 15.7.2020 bude provedeno, tak jako každý rok, vyúčtování stravného za měsíc červen
a zúčtování jednorázové zálohy (Kč 500--).
Prázdninový provoz bude hrazen za oba měsíce najednou. Platby bude možno dle instrukcí
převést bezhotovostně a to do 9.9.2020 na účet MŠ nebo v hotovosti na jednotlivých
pracovištích (školné budou platit pouze rodiče dětí, které alespoň jeden den v měsíci školku
navštíví).
V Pelhřimově dne 23. 6. 2020
S pozdravem
Mgr. Věra Harudová
ředitelka školy
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