
Platební ujednání pro Mateřskou školu Dodatek ke smlouvě číslo (variabilní číslo) : ………..………………………………     

Základní škola Scioškola a Mateřská škola Meruzalka, o.p.s, (dále jen "škola")      a       Zákonný zástupce, který zastupuje vzdělávané dítě

se sídlem Havlíčkova 1395/30, Jihlava 586 01, IČO: 29 354 391       Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………….
zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová značka O4 492                   
Bankovní spojení: Fio Banka: Číslo účtu:  2601263462/2010                         bydliště/kores.adresa ………………………………..……………………………………………………….….................                       
info@meruzalka.cz, tel: 778 095 216                        Vzdělávané dítě:

          Jméno a příjmení …………………………………………………………………………..dat.nar:.…………..…….….…......
Uzavírají tuto dohodu:
Zápisné: Zákonný zástupce výše uvedeného dítěte se zavazuje k úhradě jednorázového zápisného ve výši 6.000 Kč do 14 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do …...................... 
na účet č.  2601263462/2010. V případě nenastoupení záloha zůstává ve prospěch školy. Částka je splatná jednorázově. 
Školné: Zákonný zástupce výše uvedeného dítěte se zavazuje k pravidelné úhradě částek viz. rozpis plateb níže v tabulce, a to po celou dobu předškolní docházky dítěte. Zákonný zástupce 
uhradí každý školní rok podle měsíce přijetí k předškolnímu vzdělávání, na účet č.2601263462/2010 s variabilním symbolem viz výše .  
Poplatek na pomůcky: Zákonný zástupce výše uvedeného dítěte se zavazuje k úhradě částky ve výši  1.000Kč, a to za každý rok školní docházky dítěte. Částka bude použita  výhradně na spo-
třební materiál dítěte (například: pomůcky, pracovní sešity, tvorbu a tisk pracovních listů, výtvarných a jiných potřeb) a na vybavení školní kuchyně-jídelny apod..  
* Mimořádná částka – zákonný zástupce může stanovit částku nad rámec. Tato částka bude využita ** a) dle potřeb školy -  b) výhradně na  pomůcky – c) výhradně na sociální program – 
d) na rozšíření a budování školy  - e) jinak-uveďte jak  _________________________________________________________________________________________
** nehodící se škrtněte                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Částky jsou splatné      měsíčně  -  pololetně  -  ročně               /       měsíčně -nejpozději do 20. dne v měsíci (září-červen), pololetně 20. 09. a 20. 02., ročně 20.09.

Rozpis plateb:

Rozpis se vztahuje na období  ……………….………………….... –  konce předškolní docházky 
Číslo účtu zákonného zástupce, ze kterého budou posílány platby: ………………………………………………………………………………………………………………..
Škola si vyhrazuje právo na změnu v platebním ujednání. Platební ujednání pro předškolní docházku se řídí dle platné směrnice. Zákonný zástupce může kdykoliv v průběhu platnosti
tohoto platebního ujednání zažádat o změnu výše mimořádné částky.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že jeho obsah je vyjádřením jejich skutečné vůle a na důkaz souhlasu s jejím 
obsahem ji stvrzují vlastnoručními podpisy. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne: ………………………               …………………………………………………………………………………..                                                                          …..………………………………………………
ZŠ Scioškola a MŠ Meruzalka, o.p.s.                                 Zákonný zástupce dítěte
  (podpis statutárního zástupce/ředitelky ZŠ a MŠ)
     razítko organizace                                                 

Účel / Částka k platbě Zápisné = 6.000,- Školné za 1 šk.r. = 28.000,- Poplatek na pomůcky 
za 1 šk.r. = 1.000,-

Částka celkem 
za 1 šk.r.  = 29.000,-

* Mimořádná částka
za 1 šk.r.

Částka dle
splatnosti

Volba typu
splatnosti 6000,- jednorázově

 


