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

 
Odloučené pracoviště Mateřská škola KNofLík v Liberci  

 

Výše školného a stravného od 1.9.2020 

 
Školné se řídí platným ceníkem vydaným Odloučeným pracovištěm Mateřská škola 

KNofLík v Liberci na základě dohody s Krajskou nemocnicí v Liberci.  

Školné se hradí na účet Krajské nemocnice Liberec. 

 

Roční školné v mateřské škole činí v době nástupu do MŠ:  

4800,- Kč - dotované pro zaměstnance KNL 

42000,- Kč nedotované (platí i pro spolupracující organizace) pro děti, které započaly 

docházku do MŠ ve školním. roce 2019/20.  

60000,- Kč pro nově přijímané děti od 1.9.2020 (platí i pro spolupracující organizace). 

 

Rodiče jsou povinni uhradit školné ve 12měsíčních splátkách,  

Výše dotované měsíční splátky činí 400,- Kč dotované pro zaměstnance KNL 

Výše nedotované měsíční splátky činí 3500,- pro děti, které započaly docházku do MŠ 

ve školním roce 2019/20 (platí i pro spolupracující organizace). 

Nově přijímané děti od 1.9.2020 rodiče hradí nedotované školné 5000,- měsíčně (platí 

i pro spolupracující organizace). 

Zaměstnancem s nárokem na dotované místo se rozumí pracovník v aktivním 

pracovním poměru s úvazkem alespoň 0,1. 

 

V případě mateřské nebo rodičovské dovolené bez úvazku min. 0,1 musí pracovník 

KNL hradit plné školné.  

Výjimku tvoří případ, že je dítě přihlášeno na daný školní rok od 1.9.a zpět do KNL 

rodič nastoupí nejpozději do 5.1.následujícího roku. Po tyto čtyři měsíce platí dotované 

školné. Pokud nejpozději do 5.1. do KNL nenastoupí, musí uhradit do 15.1. rozdíl mezi 

dotovanou a plnou cenou a nadále platí nedotované školné.  

 

 



V případě sdíleného místa hradí rodiče mimo KNL poloviční školné nebo poměrnou 

část školného podle počtu dní v týdnu, kdy dítě MŠ navštěvuje.   

 

Úhrada školného: 

Bankovním převodem vždy nejpozději do 5. dne v měsíci, za který se školné 

platí na účet Krajské nemocnice Liberec. 

 

Pokud je rodič / zákonný zástupce zaměstnancem KNL nebo jsou prarodiče dítěte 

zaměstnancem KNL a ukončí pracovně-právní vztah s KNL, nebo se jim sníží pracovní 

úvazek pod 0,1 musí tuto skutečnost oznámit jednatelce školy do pěti pracovních dnů. 

Na základě tohoto oznámení bude vypočítáno ode dne zániku tohoto pracovně-

právního vztahu nebo snížení úvazku nedotované školné. Stejně tak se postupuje u 

školného u zákonných zástupců spolupracujících organizací.  

 

Úhradu školného rodiče uhradí bankovním převodem: 

na účet Krajské nemocnice Liberec, a.s.; č. účtu: 35-6225420257/0100, vedeného u 

KB Liberec. 

Jako variabilní symbol se uvádí datum narození dítěte (ve tvaru rok, měsíc, den: 

rrmmdd) a do popisu platby jméno dítěte 

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:  

Měsíční platba 1300,- Kč 

Variabilní symbol rodiče obdrží od MŠ. 

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 20.3.2020                                                     Jednatelka školy 


