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CENÍK MŠ BAMBINÁRIUM 2022/2023  

(ceny jsou uvedené v Kč a jsou platné od 1.9.2022 do 30.6.2023) 

 

• provozní doba MŠ Bambinárium – pracovní dny od pondělí do pátku, od 7:30 do 17:30 hod.;  

• provoz uzavřen – Vánoční prázdniny 27.12. – 30.12.2022 

• provoz uzavřen – ve dnech státem uznaných svátků nebo na pokyn Ministerstva školství nebo krajské hygieny 

• omezení provozu nebo dočasné uzavření může nastat také z důvodu nenadálé havárie  

 

• v období letních prázdnin (červenec, srpen) jsou platné letní tarify – PRÁZDNINOVÝ CENÍK 2023 

• školné se hradí měsíc předem, případně je možné uhradit předem celé pololetí nebo celý školní rok (10 měsíců) 

• stravné se hradí zálohově společně se školným, měsíc předem a je vyúčtováváno MŠ každý měsíc zpětně na 

základě docházky dítěte; vzniklé přeplatky jsou vráceny na účet zákonného zástupce dítěte 

• školné je nevratné při jakémkoli omezení provozu 

• školné a stravné je nutno uhradit nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet MŠ nebo hotově do 

pokladny MŠ (tj. školné a stravné na září je nutno uhradit do 25. srpna)  

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

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

ve formátu (příklad: Jana Nováková IX/2022) (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 můžete uvést rodné číslo dítěte (prvních 6 čísel) 

• školné (případně stravné) je možné uhradit i jednorázově předem na pololetí nebo na celý školní rok; tyto tarify 

jsou zohledněny slevou; u těchto plateb prosím do poznámky pro příjemce uvést:  

- pro platbu na celý rok: jméno a příjmení dítěte IX-VI;  

- pro platbu na 1. pololetí: jméno a příjmení dítěte IX-I;  

- pro platbu na 2. pololetí: jméno a příjmení dítěte II-VI 

• 1. pololetí je období září až leden a 2. pololetí je období únor až červen  

• četnost docházky a konkrétní dny, ve kterých dítě navštěvuje MŠ, nelze ve školním roce 2022/2023 měnit – 

jsou pevně stanoveny na začátku školního roku nebo v den nástupu dítěte do MŠ  

 

 

 

 

CENÍK ŠKOLNÉHO 2022/23 
 

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,- 
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CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 

(ceny jsou uvedeny v Kč a jsou platné od 1.9.2022 do 31.8.2023) 

 
• stravné se hradí zálohově společně se školným, a to měsíc předem nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce 

na účet MŠ nebo hotově do pokladny MŠ (tj. stravné se školným na září je nutno uhradit do 25. srpna) 

• stravné je vyúčtováváno MŠ každý měsíc zpětně na základě docházky dítěte; vzniklé přeplatky jsou vráceny na 

účet rodiče 

• číslo účtu MŠ: 4182938339/0800 

• v ceně stravy jsou 3 svačiny – jedna dopolední a dvě odpoledne, oběd – polévka, hlavní jídlo, pitný režim, denně 

zelenina a ovoce; zohledňuje fyziologii – především věk dítěte   

 

 

 

 

 

 

CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 
 

v časovém režimu MŠ jednoho dne 

 

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

10:00 1. svačina  

12:00 oběd  

15:00 2. svačina  

17:00 3. svačina  

24,- 

89,- 

24,- 

zdarma 

Stravné celkem 137,- 

 

 
 

CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 

 
oddělení dětí MŠ od 4 let  

 

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

5x 3.014,- 

4x 2.411,- 

3x 1.808,- 

2x 1.206,- 

1x 603,- 
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OMLUVENKY A NÁHRADY 2022/2023 

 

 

 
• platná omluvenka musí být zaslaná písemně na email MŠ a musí obsahovat informaci, ze které je jasné, o které 

dítě se jedná a jaký je důvod absence (příklad Jana Novotná, 1.9. – 10.9. nemoc) 

• e-mailová adresa pro zasílání omluvenek je: msbambirevnice@volny.cz 

• omluvenka se musí odeslat nejpozději do 7:30  

• řádně omluvené dny se započítávají při vyúčtování stravného každý měsíc zpětně  

• omluvené dny – školné – je možné dle níže uvedených pravidel využít v omezeném množství jako tzv. náhrady  

 

 

PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ NÁHRAD  

pro školní rok 2022/2023 

 

 

 

• náhrady vznikají zákonnému zástupci za řádně písemně zaslanou omluvenku – absenci dítěte a jejich počet  

je ve školním roce 2022/2023 závislý od četnosti docházky do MŠ a to takto: 

• četnost docházky 5x týdně – nárok na čerpání maximálně 20 náhrad 

• četnost docházky 4x týdně – nárok na čerpání maximálně 16 náhrad 

• četnost docházky 3x týdně – nárok čerpání maximálně 12 náhrad 

• četnost docházky 2x týdně – nárok čerpání maximálně 8 náhrad 

• četnost docházky 1x týdně – nárok čerpání maximálně 4 náhrad 

• rodiče, kteří hradí školné měsíčně mohou náhrady vyčerpat pouze v červnu (přitom do konce května 

nedochází k žádným změnám v četnosti docházky, ani změně konkrétních dnů, ve kterých dítě navštěvuje MŠ)   

• rodiče, kteří hradí školné jednorázově mohou náhrady vyčerpat pouze v červenci nebo srpnu (přitom do 

konce června nedochází k žádným změnám v četnosti docházky, ani změně konkrétních dnů, ve kterých dítě 

navštěvuje MŠ)   

• e-mailová adresa pro nahlášení náhrad je: msbambirevnice@volny.cz   

• čerpání náhrady se musí oznámit den předem nejpozději do 14:00 hodin  

• v případě, že rodič tento povolený počet náhrad nevyčerpá dle uvedených pravidel, propadnou mu v celé jeho 

výši  
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