
PLACENÍ STRAVNÉHO :

1. INKASEM

Nejjednodušší způsob úhrady! Placení stravného se provádí inkasem vždy k 15. dni následujícího 
měsíce. Ve vaší bance zadáte souhlas k inkasu ve prospěch účtu školy (19-376 798 0247/0100 )
buď osobně na pobočce nebo přes internetové bankovnictví a nastavíte dostatečný finanční limit.
Do poznámky zadejte jméno Vašeho dítěte (žáka).

2. JEDNORÁZOVÝM PŘÍKAZEM Z     VAŠEHO ÚČTU

Na základě podkladu (lístky s částkou za stravné) od vedoucí školní jídelny pošlete (přes 
internetové bankovnictví) určenou částku ze svého účtu ve prospěch účtu školy (19-376 798 
0247/0100 ). Uveďte prosím do poznámky jméno dítěte (žáka), abychom mohli identifikovat 
platbu. Převod proveďte prosím nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Přihlášky a odhlášky ze stravování :
Zákonný zástupce dítěte (žáka) podává přihlášku ke stravování pouze jednou při přihlášení ke 
stravování. Přihláška je platná po celou dobu, kdy dítě (žák) navštěvuje tuto školu. U dětí MŠ je 
přihlášení ke stravování povinné. Ve dnech, kdy jídelna vaří je strávník automaticky přihlášen. 
Pokud v průběhu docházky nastanou nějaké změny ze strany strávníka (nemoc, rodinné důvody, 
lázně apod.), je nutné neprodleně informovat vedoucí ŠJ (osobně nebo telefonicky). Je možné 
odhlásit stravu v kuchyni či v případě dětí MŠ u jejich paní učitelky, jinak bude strava účtována. 
Při odhlášení z důvodu nemoci lze první den nepřítomnosti odebrat jídlo do jídlonosičů. 
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné výši za nedotovanou cenu ( tj.cena 
za stravu + 21,- Kč navíc ).Odhlásit stravu je možno nejpozději den předem od 07.00 do 
15:00 hod. 

Ceny stravného :
celodenní strava v MŠ 3-6 let 32,- Kč (8 + 17 + 7)  přesnídávka+oběd+svačinka
celodenní strava v MŠ 7 let 33,- Kč (8 + 18 + 7)
oběd žáci ZŠ 7-10 let 23,- Kč
oběd žáci ZŠ 11-14 let 24,- Kč
svačinky ZŠ           14,- Kč

Pro identifikaci dítěte (žáka) Vám bude přidělen variabilní symbol pod kterým provedete 
jednorázový příkaz k úhradě. To znamená : úplatu MŠ, platbu za školní družinu, platbu 
stravného ( jedná se o ty, kteří uvedli v přihlášce ke stravování platbu jednorázovým příkazem z 
účtu ). Zákonní zástupci, kteří mají navedenu platbu inkasem mají variabilní symboly již zavedeny.
Tyto VS obdržíte u vedoucí školní jídelny.

                                                vedoucí školní jídelny Klusová Monika, tel. 774 713 660

Jakékoliv dotazy a připomínky v kanceláři vedoucí ŠJ v úřední hodiny :
úterý : 7:00 – 9:00 a čtvrtek 13:00 – 15:00






