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MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBEREC, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 
IČ: 72742810 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl Pr, vložka 567 
zapsaná ve školském rejstříku od 1.1.2005 pod IZO 6000 79 562 

 
pracoviště Klášterní 466: tel.: 485110179/-180 
pracoviště Husova 991: tel.: 485146208 

 
                                    email:  info@msklasterni.cz           
                                    http://www.msklasterni.cz 

 
         č.j. KLA/0250/2021  

V Liberci, 09.04.2021 

 

Výše stravného a školného pro školní rok 2021/2022 
 

V souladu s ustanovením § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2005 Sb. o 
školním stravování a § 6 vyhlášky č. 214/2012 Sb. o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje ředitelka výši úplaty za předškolní vzdělávání (školné) a úplatu za školní 
stravování (stravné) pro školní rok 2021/2022 takto: 
 

A. ŠKOLNÉ (úplata za předškolní vzdělávání) 

Výše školného pro školní rok 2021/2022 byla stanovena na 718,- Kč měsíčně. 
Měsíční výše úplaty pro děti s omezenou docházkou činí 2/3 částky zaokrouhlené na celé koruny dolů, 
tj. 478- Kč. Snížení výše úplaty nebo osvobození od úplaty je možné v legislativou vymezených 
případech na žádost zákonného zástupce podanou řediteli školy. 
 

B. STRAVNÉ (úplata za školní stravování) 
Úhrada stravného pokrývá zálohové měsíční náklady na ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu 
a pitný režim během celého dne. Přesnídávka a svačina zahrnují zvýšené množství ovoce a zeleniny.  
Celodenní stravné zahrnuje všechna uvedená jídla.  Polodenní stravné zahrnuje ranní svačinu a oběd.  
 

 celodenní stravné polodenní stravné 

 
dítě 3-6 let 

 
820,- Kč 

 
640,- Kč 

cena za 1 den 
(zaokrouhleno na celé 

koruny dolů) 

 
41,- Kč 

 
32,- Kč 

z toho: 
 
 

přesnídávka 9,- Kč 
oběd 23,- Kč 

svačina: 9,- Kč 

přesnídávka 9,- Kč 
                                oběd 23,- Kč 

 

dítě 7 let 880,-  700,-  
cena za 1 den 
(zaokrouhleno na celé 
koruny dolů) 

 
44,- Kč 

 
35,- Kč 

z toho: přesnídávka: 9,- Kč 
oběd 26,- Kč 

svačina 9,- Kč 

přesnídávka: 9,- Kč 
oběd 26,- Kč 

 
 

Platbu za školné a stravné ve stanovené výši poukazujte společně pod přiděleným 
unikátním variabilním symbolem nejpozději do 20. daného měsíce na účet školy 

vedený u České spořitelny a.s. číslo 54 58 432/0800.   
 

Závěrečné vyúčtování stravného se provádí v daném školním roce k 31. srpnu. Roční přeplatek je 
vrácen na účet plátce do 15. září, roční nedoplatek hradí plátce v hotovosti vždy do 31. srpna.  
Zákonný zástupce je o aktuálním stavu svých plateb informován měsíčně ve výpisu umístěném 
třídních učitelek nebo u provozní MŠ. Přesáhne-li záporný zůstatek v daném měsíci částku 500,- Kč, 
je rodič povinen dluh bezodkladně uhradit. Opakované neuhrazení úplaty může být důvodem pro 
ukončení předškolního vzdělávání. 
 

       PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.,v.r. 
ředitelka            


