
 
 

 

PLACENÍ OBĚDŮ A ŠKOLNÉHO 

(děti, které navštěvují MŠ zkráceně) 

 

 

Platby se budou provádět vždy se splatností do 10. dne 

v měsíci paušálními částkami na účet školy: 

1326991339/0800 

Variabilní symbol (rodné číslo dítěte): 

______________________ 

OBĚDY  

Konstantní symbol : 1111     částka: 145,- Kč 

ŠKOLNÉ 

Konstantní symbol : 2222     částka: 100,- Kč 

(Školné se platí zpětně – tzn. za měsíc září až v říjnu.) 

 

 

 (NECHAT SI PRO VLASTNÍ POTŘEBU) 

 

PLACENÍ OBĚDŮ A ŠKOLNÉHO 

(děti, které navštěvují MŠ zkráceně) 

 

 

Jméno dítěte: __________________________________________ 

Platby se budou provádět vždy se splatností do 10. dne v měsíci 

paušálními částkami na účet školy:   1326991339/0800 

Variabilní symbol (rodné číslo dítěte): ________________________ 

OBĚDY  

Konstantní symbol : 1111     částka: 145,- Kč 

ŠKOLNÉ 

Konstantní symbol : 2222     částka: 100,- Kč  

(Školné se platí zpětně – tzn. za měsíc září až v říjnu.) 

Tímto se zavazuji k pravidelným úhradám stravování a školného 

na účet školy k 10. dni v měsíci. 

 

V Lukové dne _____________   podpis: ______________________ 

(ODEVZDAT V MŠ) 



 
 

PLACENÍ OBĚDŮ A ŠKOLNÉHO 

(děti, které navštěvují MŠ celodenně) 

 

 

Platby se budou provádět vždy se splatností do 10. dne 

v měsíci paušálními částkami na účet školy: 

1326991339/0800 

Variabilní symbol (rodné číslo dítěte): 

______________________ 

OBĚDY  

Konstantní symbol : 1111     částka: 580,- Kč 

ŠKOLNÉ 

Konstantní symbol : 2222     částka: 200,- Kč 

(Školné se platí zpětně – tzn. za měsíc září až v říjnu. Předškolní děti 

školné neplatí!) 

 

(NECHAT SI PRO VLASTNÍ POTŘEBU) 

 

PLACENÍ OBĚDŮ A ŠKOLNÉHO 

(děti, které navštěvují MŠ celodenně) 

 

Jméno dítěte: __________________________________________ 

Platby se budou provádět vždy se splatností do 10. dne v měsíci 

paušálními částkami na účet školy:   1326991339/0800 

Variabilní symbol (rodné číslo dítěte): ______________________ 

OBĚDY  

Konstantní symbol : 1111     částka: 580,- Kč 

ŠKOLNÉ 

Konstantní symbol : 2222     částka: 200,- Kč 

(Školné se platí zpětně – tzn. za měsíc září až v říjnu. Předškolní děti 

školné neplatí!) 

Tímto se zavazuji k pravidelným úhradám stravování a školného 

na účet školy k 10. dni v měsíci. 

V Lukové dne _____________   podpis: _______________________ 

 

(ODEVZDAT V MŠ) 

 


