Stravné v mateřské škole 2021/2022


Stravné se hradí vždy předem. Je možno platit dvěma způsoby:
1. bankovním převodem: ročně, pololetně, měsíčně (srpen – květen)
č. ú.: 2600065317/2010
v. s.: přidělí vedoucí stravování MŠ, tel. 485 103 806
2.











v hotovosti: pouze ročně (srpen – poslední týden) nebo pololetně (srpen – poslední týden,
leden)
Platí se za měsíce školního roku září až červen, nejpozději 19. dne předcházejícího měsíce.
Platby tedy probíhají v období srpen až květen.
Velmi doporučujeme zadání trvalého příkazu!
Při nedostatku financí na účtu nelze strava objednat, tedy není možná ani docházka v MŠ na daný
den.
Případný zůstatek na účtu bude na konci školního roku ponechán do dalšího období. Na vyžádání
škola zašle zůstatek zpět na účet odesílatele. U žáků devátého ročníku na konci školního roku
nebo při přechodu na jinou školu je zůstatek automaticky zasílán zpět.
V první den nemoci lze odebrat oběd do přinesených jídlonosičů ve výdejní době jednotlivých
zařízení do 12:30 (platí pro ZŠ i MŠ).
Další dny je nutné strávníky odhlásit.
Strava se odhlašuje den předem do 12:00 v ZŠ do 12:30 v MŠ.
Vedoucí stravování p. Kandová, tel.: 485 103 806.
Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazeni do kategorií dle věku, který dosahují v daném
školním roce.
Vzhledem ke změnám v kategoriích žáků je nutné vyplnit na každý rok novou přihlášku ke
stravování.
1. kategorie: do 6 let

1. svačina
oběd
2. svačina
Celkem

11 Kč
29 Kč
11 Kč
51 Kč

2. kategorie: nad 6 let

1. svačina
oběd
2. svačina
Celkem

11 Kč
29 Kč
11 Kč
51 Kč

Uvedené ceny představují stravné na jeden den a zahrnují 3,- Kč na pitný režim (100% ovocné
koncentráty bez konzervantů, cukrů a pasterizace).
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