
Ceny stravného na školní rok 2020 / 2021 a informace k placení záloh

Zálohové platby budete posílat na účet 107-9900840217 / 0100  .

Každému dítěti bude přidělen NOVÝ variabilní symbol, který bude začínat čtyřčíslím 2021...
(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.

Systém placení zůstává stejný jako v loňském roce. V září 2020 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 2021, tzn. záloha na červen). 
Doporučuji zadat trvalý příkaz se začátkem v září 2020 a s ukončením v květnu 2021, 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 2021 proběhne vyúčtování a budou řešeny přeplatky nebo 
nedoplatky, stejně jako tomu bylo o letošních prázdninách.

Zálohové platby musí být na výše uvedený účet připsány nejpozději do 25. dne aktuálního
měsíce, tzn. zadejte v dostatečném předstihu (do 25.9. platba za září + záloha na říjen, do 25.10.
záloha na listopad, do 25.11. záloha na prosinec atd.)!!!

Výše měsíčních záloh: MŠ 3 – 6 let se školkovným 1 150,- Kč
MŠ 3 – 6 let bez školkovného    950,- Kč
MŠ 7 let 1 000,- Kč
ZŠ 7 – 10 let    600,- Kč
ZŠ 11 – 14 let    650,- Kč

Školkovné ZATÍM zůstává 210,- Kč/měsíc, od ledna 2021 se zvýší na 350,- Kč/měsíc.

Ceny stravného: MŠ 3 – 6 let 24 + 9 + 9 = 42,- Kč/den
MŠ 7 let 26 + 9 + 9 = 44,- Kč/den
ZŠ  7 – 10 let 27,- Kč/den
ZŠ  11 – 14 let 28,- Kč/den

Přihláška ke stravování je ke stažení ve formátu PDF na webových stránkách školy,  vyplněnou
odevzdávejte v týdnu od 31.8. do 4.9.2020 vedoucí stravování paní Simoně Zahradníkové.

Veškeré změny v odběru stravy (odhlašování,  zpětné přihlašování  po absenci  apod.)  provádějte
výhradně na telefonním čísle školní jídelny 733 438 107 nebo na mailové adrese školní jídelny
sjkriz@seznam.cz vždy do 12:30 hod. na příští den. 
Nárok na  odběr  stravy při  absenci  dítěte  máte  pouze  první  den  absence,  druhý den  bude  dítě
automaticky odhlášeno. Při vícedenní absenci tedy musíte dítě při návratu do školy / školky opět
přihlásit k odběru stravy. 
Neodhlášená strava propadá bez náhrady! 
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