
Ceny stravného na školní rok 2019 / 2020 a informace k placení záloh

Základní škola: září 2019 až červen 2020: oběd 25,- Kč + 3,- Kč pitný režim = 28,- Kč.

Mateřská škola: září 2019 až červen 2020: oběd 25,- Kč + 3 Kč,- pitný režim + 12,50 Kč 
dopolední svačina + 12,50 Kč odpolední svačina = 53,- Kč. 

Způsob placení záloh:  

Každému dítěti bude přidělen NOVÝ variabilní symbol, který bude začínat čtyřčíslím 1920...
(označení školního roku), pro platby záloh žádný jiný nepoužívejte!!! Platby, které budou mít 
špatný nebo žádný variabilní symbol, budou vráceny na účet odesilatele a tím pádem 
evidovány jako nezaplacené!!!
V mateřské škole vám VS sdělí učitelky, v základní škole napíšeme VS dětem do žákovské knížky.
Číslo účtu zůstává stejné: 86-4167160207 / 0100
Systém placení zůstává stejný jako v loňském roce. V září 2019 zaplatíte 2x (za září + záloha na 
říjen) a pak každý další měsíc záloha na měsíc příští (v říjnu na listopad, v listopadu na prosinec 
atd., poslední platba bude v květnu 2019, tzn. záloha na červen). 
Doporučuji zadat trvalý příkaz se začátkem v září 2019 a s ukončením v květnu 2020, tím budou 
veškeré platby pokryty. Celkem tedy zaplatíte 10 plateb, celkovou zaplacenou částku si tak velmi 
snadno spočítáte. 
O spotřebě dítěte vás budeme, stejně jako loni, každý měsíc průběžně informovat prostřednictvím 
lístků, které budete dostávat od učitelek MŠ, žákům ZŠ budeme tyto částky opět každý měsíc 
zapisovat do tabulky v žákovské knížce. Tyto částky budou pouze informativní pro váš přehled 
a rozhodně je neplaťte!!! Platí se zálohově tak, jak je popsáno výše!!! 
Během letních prázdnin 2020 proběhne vyúčtování a budou řešeny přeplatky nebo nedoplatky, 
stejně jako tomu bylo o letošních prázdninách.

Výše záloh zůstává stejná jako v loňském školním roce:

základní škola: 600,- Kč / měsíc
mateřská škola předškoláci: 1 100,- Kč / měsíc (bez školkovného)
mateřská škola ostatní 1 300,- Kč / měsíc (se školkovným)

Zálohy musí být na účtu školy nejpozději každého 20. dne v měsíci, podle toho nastavte trvalé 
příkazy, doporučuji nejpozději do 15. dne v měsíci.

Odhlašování a přihlašování obědů na příští den nejpozději do 12:00!!! Na pozdější požadavky 
nebude brán zřetel. 

NEODHLÁŠENOU  STRAVU  SI  MŮŽETE  ODEBRAT  POUZE  PRVNÍ  DEN  ABSENCE
DÍTĚTE, DALŠÍ  NEODHLÁŠENÉ  OBĚDY  A  SVAČINY  AUTOMATICKY  PROPADAJÍ 
BEZ  NÁHRADY!!! Pokud dítě kvůli absenci ze stravování odhlásíte, při návratu do školy 
(školky) ho musíte znovu přihlásit! ŠKOLA  NEMÁ  POVINNOST  TOTO  SLEDOVAT!!!


