
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. 

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). 

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.

Svačinky pro žáky ZŠ  :
Svačinky dostává žák o velké přestávce. Platba probíhá stejným způsobem, jako platba za obědy.

Ceny stravného :
celodenní strava v MŠ  3-6 let     35,- Kč (9 + 18 + 8) přesnídávka+oběd+svačinka
celodenní strava v MŠ 7 let                    36,- Kč (9 + 19 + 8)
oběd žáci ZŠ 7-10 let           25,- Kč
oběd žáci ZŠ 11-14 let                     26,- Kč
svačinky ZŠ                     15,- Kč

VARIABILNÍ SYMBOLY

Pro udentifikaci Vaší platby je každému dítěti (žáku) přidělen variabilní symbol pro úplatu MŠ, 
úplatu ŠD a stravné. Tři variabilní symboly, které zůstávají celou dobu docházky Vašeho dítěte 
stejné. Variabilní symbol prosím zadávejte při každé jednorázové platbě na náš účet 
za stravné, školní družinu nebo úplatu MŠ (úplatu MŠ je jednodušší řešit trvalým příkazem kromě 
měsíce července, kdy je výše úplaty jiná). U plateb inkasem variabilní symboly zadávám sama.

                                     vedoucí školní jídelny Klusová Monika, tel. 774 713 660


