Mateřská škola U Bílého králíka s.r.o.
Žizníkov 38, 47001 Česká Lípa
IČO: 287 25 611

Odloučené pracoviště Univerzitní mateřská škola Škatulka
ul. Studentská, Liberec

Výše školného a stravného od 1.1.2020
Školné se řídí platným ceníkem vydaným Univerzitní mateřskou školou ŠkaTULka na
základě dohody s Technickou univerzitou v Liberci.
Školné se hradí Technické univerzitě v Liberci.
Roční školné v mateřské škole činí v době nástupu do MŠ:
12 000,- Kč - dotované pro zaměstnance TUL
36 000,- Kč - dotované pro zaměstnance TUL s úvazkem pod 50%
60 000,- Kč nedotované
Rodiče jsou povinni uhradit školné ve 12-ti měsíčních splátkách, výše měsíční splátky
činí 1000,- Kč (dotované), 3000,- Kč (dotované – úvazek pod 50%), 5000,- Kč
(nedotované)
Varianty úhrady školného:
a) strháváním školného měsíčně ze mzdy, v tomto případě musí být dáno svolení
se strháváním ve formě dohody,
b) bankovním převodem vždy nejpozději do 5. dne v měsíci na účet Technické
univerzity v Liberci č účtu 101048425/0300.
Pokud je rodič zaměstnancem TUL, studentem TUL, nebo jsou prarodiče dítěte
zaměstnancem TUL a sníží se jim pracovní úvazek pod 50% nebo jim skončí
pracovní poměr na TUL, musí tuto skutečnost oznámit jednatelce školy do pěti
pracovních dnů. Na základě tohoto oznámení bude vypočítáno nové školné dle
ceníku uvedeného výše.
Školné se nevrací pokud je provoz přerušen z rozhodnutí vlády ČR nebo MZ, MSMT ČR, KHS
v době pandemie coronaviru. Děti mají k dispozici školku on-line a další formy distančního
vzdělávání.
Výše stravného (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim) činí denně: 65,Kč
Měsíčně: 1300,- Kč
Zálohová měsíční platba zahrnuje 20 dní v měsíci, při vyúčtování stravného v lednu
a září bude zohledněn skutečný počet pracovních dnů v měsíci.
Úhradu stravného je nutno provést na účet mateřské školy:
MĚSÍČNĚ - nejpozději do 5. dne v měsíci, bankovním převodem na číslo účtu:
237210540 / 0300, ČSOB Česká Lípa

Stravné se pravidelně čtvrtletně vyúčtovává a vratky se posílají na účet rodiče ze kterého bylo
stravné placeno.
V Liberci dne 17.12.2019

Ing. Tereza Lepšíková

