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CENÍK ŠKOLNÉHO 2022/2023 

 

• provozní doba oddělení nejstarších dětí (4-6 let) - pracovní dny od pondělí do pátku, od 7:00 do 17:30 hod.  

• provozní doba oddělení nejmladších dětí (2-4 roky) - pracovní dny od pondělí do pátku, od 7:00 do 15:30 hod.  

• MŠ je v provozu celoročně – tj. i v době letních prázdnin; ve dnech státem uznaných svátků je MŠ uzavřena  

• MŠ může být uzavřena na pokyn Ministerstva školství nebo krajské hygieny; omezení provozu nebo dočasné 

uzavření může nastat také z důvodů nenadále havárie přímo ve školce 

• ceny školného (dle docházky dítěte do MŠ) jsou uvedeny v Kč (ceník školného str.2) a platí od září do června 

daného školního roku – jedná se o 10 měsíců 

• v ceně školného je pro oddělení nejstarších dětí zohledněna výuka angličtiny, a to denně v dopoledních hodinách 

rodilým mluvčím a práce s pracovními sešity 

• pro období letních prázdnin (červenec, srpen) jsou speciální prázdninové tarify  

• v ceně školného není zahrnuto stravné (ceník stravného str. 3) 

• stravné nad 20 dnů se vrací v případě řádné omluvenky (podrobněji oddíl Omluvenky a náhrady, str.4) 

• školné je nevratné  

• v případě uzavření MŠ z nařízení vlády (COVID-19 nebo jiná epidemie) se školné vrátí pouze měsíčně platícím 

zákonným zástupcům (jedná se o skupiny rodičů, viz.strana 4 tohoto ceníku pod zkratkou 4M, 5M, 5M0)  

• ceny školného jsou pro školní rok 2022/2023 rozdílné pro jednotlivé oddělení dle věku dítěte a výuky angličtiny  

• školné a/nebo stravné je nutno platit měsíčně, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet MŠ  

• číslo účtu MŠ pro platbu školného a/nebo stravného: 4182938339/0800 

• při platbě je nutno do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte a měsíc na který je školné a stravné 

zasláno, ve formátu (příklad: Jana Nováková IX/2021) (neuvádějte jméno rodiče, partnera !!! neuvádějte jméno 

majitele účtu!!! příjmení jsou někdy v rodině jiná u dítěte a u rodičů; těžko dohledatelné při kontrole plateb) 

• jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka 

• školné je možné uhradit i jednorázově předem na pololetí nebo na celý školní rok; tyto tarify jsou zohledněné 

značnou slevou; z tohoto důvodů je školné pro tuto skupinu rodičů nevratné i kdyby měla MŠ zavřeno; 

u těchto plateb prosím do poznámky po příjemce uvést - pro platbu na celý rok: jméno příjmení dítěte IX-VI;  

- pro platbu na 1. pololetí: jméno příjmení dítěte IX-I; - pro platbu na 2. pololetí: jméno příjmení dítěte II-VI 

• pololetím se rozumí období září až leden a únor až červen  

• četnost docházky lze v průběhu celého školního roku měnit podle potřeby, pokud tento požadavek oznámí zákonný 

zástupce dítěte písemně do 25. dne předcházejícího měsíce na e-mail školky 

• náhrady vznikají zákonnému zástupci za řádně omluvenou absenci (podrobnější str. 4 v oddílu Omluvenky a 

náhrady); stravné se v případě řádné omluvené absence vrátí dle podmínek uvedených na str.3,4 ) 
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CENÍK ŠKOLNÉHO 2022/23 

 

 

oddělení děti od 4 do 6 let od září do června 

dopolední výuka angličtiny +  předškolní sešity 

 

 

 

Docházka v týdnu 

Školné – jednorázová platba za celý 

školní rok  
Školné - jednorázová platba 

za pololetí 
Školné  - měsíční platba  

 

5x 60.000,-  32.500,- 7.000,- 

4x 57.500,- 31.250,- 6.750,- 

3x 55.000,- 30.000,- 6.500,- 

2x 52.500,- 28.750,- 6.250,- 

1x 50.000,- 27.500,- 6.000,- 

 

 

 

oddělení děti od 2 do 4 let od září do června 

bez výuky angličtiny s provozem do 15:30 
 

Docházka v 

týdnu 

Školné – měsíční platba 

½ den 7:30-12:30 
Školné – měsíční platba 

celý den 7:30-15:30 

5x 3.750,- 4.000,- 

4x 3.500,- 3.750,- 

3x 3.250,- 3.500,- 

2x 3.000,- 3.250,- 

1x 2.750,- 3.000,- 

 

 

Příplatek pro oddělení dětí od 2 do 4 let za pobyt v Bambináriu  

do 17:30 činí jednotně 2.000,-/ měsíčně 

 
 

Příležitostný pobyt v MŠ se účtuje hodinově 250,- Kč/hod. + stravné 
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CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 

 

• je platný na celé období provozu tj. od září do srpna daného školního roku 

  

• ceny stravného jsou v Kč a hradí se dohromady se školným na účet nebo hotově  

• děti nejstarší 4-6 let (výuka angličtiny) účet: 4182938339/0800 

• děti nejmladší 2-4 roky (bez angličtiny) účet: 2701190985/2010 

• cena stravy (3 svačiny, polévka, hlavní jídlo, pitný režim, zelenina a ovoce) zohledňuje 

fyziologii – především věk dítěte   

• stravné je vratné vždy do 10. července daného školního roku nebo do 10 dnů po ukončení 

docházky v případě, že vznikl nárok na jeho vrácení (podrobněji oddíl Omluvenky a náhrady str. 4) 

 

Ceník stravného dle věku dětí / v časovém režimu MŠ jednoho dne 

Stravné v Kč/1 den dětí od 2 let dětí od 4 let a starší 

10:00 1. svačina  

12:00 oběd  

15:00 2. svačina  

17:00 3. svačina  

24,- 

68,- 

24,- 

zdarma 

24,- 

89,- 

24,- 

zdarma 

Stravné celkem 116,- 137,- 

 
Ceník stravného pro děti od 2 do 4 let za měsíc 

Docházka v týdnu Stravné v Kč za měsíc / celodenní program 7:00 - 15:30 

5x 2.436,- 

4x 1.972,- 

3x 1.508,- 

2x 928,- 

1x 464,- 

 

Ceník stravného pro děti od 4 let za měsíc 

Docházka v týdnu Stravné v Kč za měsíc / celodenní program 7:00 - 17:30 

5x 2.877,- 

4x 2.329,- 

3x 1.781,- 

2x 1.096,- 

1x 548,- 
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OMLUVENKY A NÁHRADY 2022/2023 

 

 
• platná omluvenka je zaslaná informace na mail MŠ s obsahem, ze kterého je jasné, o které dítě se jedná a jaký je 

důvod absence (příklad Jana Novotná, 1.9. – 10.9. nemoc) 

• platná omluvenka (nepřítomnost dítěte) se odesílá na mail MŠ nejpozději do 7:30  

• platné omluvenky (nejvýše v počtu 20 dnů za období jednoho školního roku, tj. září 2022 – červen 2023) je 

možné dle níže uvedených podmínek využít jako tzv. náhrady  

• v případě, že rodič tento povolený počet náhrad 20 dnů nevyčerpá dle podmínek níže, propadnou mu v celé výši 

(nemá tedy nárok požadovat ani vrácení školného ani stravného za tento počet dnů, ani převedení na jiný měsíc) 

• omluvenky nad 20 dnů se rodiči proplatí jako vratka stravného  

• omluvenky je potřeba zasílat i v případě, že dítě do školky nedorazí z důvodů hygienou nařízené karantény, 

např. při výskytu Covidu nebo jiné infekční nemoci. 

• náhrady vznikají rodiči pouze za řádně omluvenou absenci – písemně na mail školky 

• náhrady se započítávají od 1. září do 30. června – počínaje dnem nástupu dítěte do MŠ 

• náhrady lze čerpat podle níže uvedených pravidel 

• Skupiny za tímto účelem vytvořené zohledňují četnost docházky a četnost platby. 

 

Skupina č. 4M (docházka max.4x týdně, platba měsíčně) 

pokud dítě navštěvuje zařízení 1-4 x týdně a platí měsíčně, musí vyčerpat náhrady (a to nejvyšší povolený počet 

20 dnů) do 30. 6. 2022, jinak náhrady propadnou (přitom lze snížit docházku a vybírat náhrady libovolný měsíc) 

 

Skupina č. 5M (docházka 5x týdně, platba měsíčně) 

pokud dítě navštěvuje zařízení 5x týdně a platí měsíčně, má možnost vyčerpat náhrady (a to nejvyšší povolený 

počet 20 dnů) v měsíci červenci a/nebo srpnu. 

 

Skupina č. 5M0 (docházka 5x týdně, platba měsíčně, ukončení 30.6.) 

pokud dítě navštěvuje zařízení 5x týdně, platí měsíčně a svou docházku plánuje ukončit k 30. 6. 2022 je potřeba 

snížit docházku v průběhu školního roku tak, aby mohl náhrady (a to nejvyšší povolený počet 20 dnů) vyčerpat 

do 30. 6. 2022, jinak náhrady propadnou (přitom lze snížit docházku a vybírat náhrady libovolný měsíc) 
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Skupina č. JPP (jednorázová platba na pololetí) 

pokud byla zvolena jednorázová platba za celé pololetí musí rodič nastavit platbu na druhé pololetí tak, aby si 

mohl náhrady vybrat do 30. 6. 2023, jinak náhrady propadnou 

Skupina č. 5JPR (jednorázová platba na rok) 

pokud byla zvolena jednorázová platba za celý školní rok (září až červen) s docházkou 5x týdně je možné 

vyčerpat náhrady (a to nejvyšší povolený počet 20 dnů) v měsíci červenci a/nebo srpnu 

Skupina č. 5JPR0 (docházka 5x týdně, jednorázová platba na rok, ukončení docházky k 30. 6. 2023)  

pokud byla zvolena jednorázová platba za celý školní rok s docházkou 5x týdně a docházka bude ukončena k 

30. 6. 2023 není možné náhrady vyčerpat. V tomto případě se rodiči proplatí kompletní stravné za všechny 

omluvené dny.  

Skupina č. 4JPR (docházka max.4x týdně, jednorázová platba na rok 

pokud byla zvolena jednorázová platba za celý školní rok s docházkou 4x a méně je možné náhrady čerpat 

v den, kdy dítě do školky nebylo přihlášeno. Příklad: dítě je přihlášeno k docházce od pondělí do čtvrtka. 

Náhrady tedy může vybírat pravidelně každý pátek. Limit pro výběr náhrad v tomto případě je do 30. 6. 2023, 

jinak náhrady propadnou  

• náhrady a snížení docházky si musí hlídat každý rodič ve svém vlastním zájmu  

• omluvenky, náhrady, záznamy o snížení docházky jsou evidované v měsíční docházce;  

• náhrady a omluvenky vyúčtuje Bambinárium až na konci škol. roku a to k 10.7., případně ke dni ukončení 

docházky v MŠ 

• snížení docházky musí rodič písemně oznámit na mail školky v dostatečném předstihu, nejpozději do 25. dne 

předcházejícího měsíce, ve kterém plánuje snížení.  

• snížení docházky, po uvedeném termínu nebude platné (s provozních důvodů nelze měnit docházku později 

– obědy a svačiny se plánuji nejpozději týden předem.)  

• stravné u rodičů, kteří neplatí jednorázovou platbu na celý školní rok se vrací pouze za řádně omluvené dny a to 

nad 20 dnů.   
- příklad 1: dítě má omluveno 30 dnů – 20 dnů, vyčerpá jako náhrady; 10 dnů MŠ vrací stravné; 

- příklad 2: dítě má omluveno 10 dnů – 10 dnů vyčerpá celé jako náhrady; nárok na vrácení stravného v tomto případě není 

- příklad 3: dítě má omluveno 20 dnů – 20 dnů vyčerpá celé jako náhrady; nárok na vrácení stravného v tomto případě není 

• náhrady nevznikají v době letních prázdnin, tj. v červenci a v srpnu 

• e-mail MŠ pro nahlášení omluv/čerpání náhrad případně změnu docházky je:  

- MŠ Řevnice: msbambirevnice@volny.cz 

   

• omluvu je nutno písemně zaslat nejpozději do 7:30 hodin daného dne  

• čerpání náhrady pak den předem nejpozději do 14:00 hodin  

• změnu docházky do 25. dne předcházejícího měsíce 
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