
Informace k poplatkům: 
 Úplata za školní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 
 Poplatky jsou hrazeny na účet MŠ 107- 6401640217/0100 + variabilní symbol dítěte, mimořádně v hotovosti 
       v kanceláři ZŠ u vedoucí školní jídelny vždy 2. úterý v měsíci 6,30-8,30 a 14,30 –16,30 hod. 
       Žádáme rodiče, aby respektovali dohodnutý termín. Při změně BÚ během školního roku je nutno písemně nebo  

               e-mailem nahlásit vedoucí školního stravování. 
 Stravné se hradí zálohově, na začátku školního roku (během roku při nástupu do MŠ) všichni strávníci zaplatí zálohu  

              ve výši 22 prac. dnů x cena za oběd. 
 Stravné a školné je splatné k 15. dni v měsíci. 
 Vyúčtování se provádí 1x za školní rok (červenec) nebo při ukončení docházky. 

- přeplatek převeden na příští školní rok 
- přeplatek vyplacen v hotovosti (po telefonické dohodě s vedoucí ŠJ) 
- zasláním přeplatku na bankovní účet (všem, kteří hradí trvalým příkazem z účtu) 

 Nezaplacení v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ. 
 Věkem žáka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (školní rok 1. 9. – 31. 8.) 

1. Přihlašování stravy: v případě nástupu dítěte do MŠ musí rodiče dítěte nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování.  
 
2. Odhlašování stravy:  V případě nemoci musí rodiče odhlásit stravu (MŠ) dítěte nejpozději do 8,00 hod. daného dne (Lyfle nebo 
tel č. 272 923 510). Pokud tak neučiní, je dítěti tento den naúčtován. První den nemoci bude jídlo vydáno zákonnému zástupci do 
jídlonosičů v době 11,25 – 11,40 hod. Takto vydaný oběd je určen k okamžité spotřebě. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit. 
 
3. Výše stravného 
Děti (3-6 let) Kč 51 
Děti (7 let) Kč 55 

 

Včetně pitného režimu 
 

 

4. Časový harmonogram přípravy jídel 
Druh Příprava Výdej 
Přesnídávka Od 8:00 do 8:30 od   8:45 do   9:30 
Oběd Od 6:30 do 11:00 od 11:45 do 12:30 
Svačina Od 13:30 do 14:00 od 14:15 do 15:00 
Pitný režim je zajišťován po celý den!  
Vydaná strava musí být bezprostředně spotřebovaná po výdeji. Zbylé pokrmy se z hygienických důvodů ½ hodiny po ukončení 
výdeje pracovnicemi kuchyně odnášejí a likvidují. 
 
5. Dohled nad bezpečností a ochranou dětí v průběhu stravování dětí má dohled pedagogický pracovník. 
 
6. Výše školného Úplatu za předškolní vzdělávání lze zaplatit se stravným. Poplatek za celodenní docházku dítěte činí Kč 1.300 
měsíčně. 
 
7. Výše měsíční zálohy: Děti 3-5 leté:  Kč 2.222 (1.122 + 1.100) Předškoláci: Kč 1.122. Děti s odkladem školní docházky: Kč 
1.210 

 V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se stravování vyřizuje vedoucí jídelny. 
 Telefon: 222 363 685 Víchová Lenka                              e- mail: jidelna@zskv.cz 

Vnitřní řád jídelny mateřské školy – k dispozici na webových stránkách a na vyžádání u vedoucí kuchařky. 

 

Účinnost od 1. 9. 2022 
V Praze dne 1. 9. 2022 
Vyhotovila: Víchová Lenka vedoucí ŠJ                                                 Ředitel školy: RNDr. Jan Hovorka 
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Vnitřní řád jídelny mateřské školy 

 


