
INFORMACE  PRO  RODIČE
Úhrada úplaty za stravování

Úhradu je nutné provést vždy předem - nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce

bezhotovostním převodem   na účet č. :  181876035/0300

První platba zálohy na stravné je  do    25.8.     ,dále pak do 25.9. , 25.10. ,25.11., 25.12. ,25.1. ,

25.2. , 25.3. ,25.4. ,25.5.

Je možné zaslat zálohy na stravné najednou , na celých 10 měsíců.

 Variabilní symbol : ………………........  ( datum a rok narození  dítěte,strávníka )

Příklad : dítě narozené   1.3.2009   -  var. symbol   :  010309  nebo 01032009 (obojí je možné )

Variabilní symbol je stejný po celou docházku dítěte do Mateřské školy.

 Při zadání příkazu pro platbu zadejte prosím do poznámky  : jméno svého dítěte + poznámka
STRAVNÉ.

 Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti :   

• do 6 let     1144,-Kč  

• 7-10 let     1210,-Kč    ( děti , které dovrší k 31.8. šesti let - odklad školní docházky )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyúčtování a vrácení přeplatků za stravování, za školní rok 2022 / 2023 , bude provedeno 

v průběhu měsíce července 2023 .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omlouvá� ní� dě� tí� zě strávová� ní� nějpozdě� ji 
do 7,30 hodin tě�hoz�  dně !!!

Lyfle ,telefonicky nebo SMS na telefonní číslo :  731 666 898      (  ved. ŠJ  paní  Vávrová )

Pozdější odhlášky stravy na tentýž den nejsou z provozních důvodů 
možné !



Pokud děti neodhlásíte ze stravování, první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školském 
zařízení se podle Vyhlášky č.107/2005 Sb., považuje za pobyt ve školském zařízení, tudíž jim bude 
účtováno, jako by se stravovaly. Tento oběd si můžete vyzvednout   od 11,30 h – 11,45 h do čistého, 
jménem označeného jídlonosiče. Za nezávadnost odnesené stravy ze školní jídelny neručíme . Toto 
jídlo je určeno k okamžité spotřebě !  Nevyzvednutý oběd bude použit na přídavek pro děti.

Na druhý a další den nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen své dítě řádně odhlásit ze stravy  

ve školském zařízení.  Pokud tak zákonný zástupce neučiní,  bude mu strava účtovaná jako vydaná !

                                                                                                          Zuzana Vávrová – vedoucí školní jídelny


