
Vnitř ní  ř á d š kolní  jí delny př i ZŠ  á MŠ  Př í šnotice 

1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy a závodní stravování zaměstnanců. 

2. Stravné je stanoveno finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., vyhlášky č. 

463/2011 Sb. a vyhlášky č. 17/2015 Sb.  

Ceny stravného MŠ: 

Strávníci 3 – 6 let      Strávníci 7 – 8 let  

Přesnídávka 7 Kč    Přesnídávka 8 Kč 

Oběd  20 Kč    Oběd  24 Kč 

Svačina  7 Kč    Svačina  8 Kč 

Ceny stravného ZŠ: 

Strávníci 7 – 10 let      Strávníci 11 – 14 let  

Oběd  24 Kč    Oběd  27 Kč 

Zaměstnanci  

Oběd   27 Kč 

Podle vyhlášky jsou strávníci zařazeni do kategorie podle věku na celý školní rok (jestliže dítě dosáhne daného věku 

v období 1. září – 31. srpna, je zařazeno do dané věkové skupiny po celý školní rok). 

3. Odhlašování stravného 

Stravné se odhlašuje den předem do 14:00 hod na tel. čísle: 547 234 519, případně SMS na tel. číslo: 736 765 130 

První den nemoci si lze stravu vyzvednout do jídlonosiče od 12:30 do 13:00.  

4. Školné 

Mateřská škola: 320 Kč 

V případě nepřítomnosti po celý měsíc se platí školné ve výši 240 Kč. 

Děti, které dosáhly v předchozím školním roce věku 5 let, školné neplatí. 

Školní družina: 100 Kč 

5. Platby 

Platí se bezhotovostně na účet č. 4355593309/0800 vždy do 25. dne předchozího měsíce (např.: na měsíc říjen se 

platí do 25. září). Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol, který přidělí vedoucí jídelny a je platný po celou 

dobu stravování v ZŠ a MŠ Přísnotice. Stravné se platí od září (platba 2 x) do května.  

Výše měsíčních záloh 

Mateřská škola – celodenní provoz (strava + školné)  Mateřská škola – předškoláci (pouze strava) 

Děti 3 – 5 let: 1034 Kč      Děti 6 – 7 let: 714 Kč 

Základní škola (stravné + poplatek za školní družinu) 

Žáci 7 – 10 let: 604 Kč  Žáci 11 – 14 let: 667 Kč 

6. Vyúčtování  

V červenci proběhne vyúčtování a vracení případných přeplatků na účty uvedené v přihlášce ke stravování. 

7. Neplacení záloh na stravné 

Jestliže není uhrazena záloha na stravné v termínu splatnosti, je zákonným zástupcům zaslán informativní email. 

V případě nedoplacení zálohy, rozhodne ředitelka školy o vyloučení žáka ze školního stravování. 

8. Rodiče dítěte jsou povinni: 

 Odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke stravování 

 Dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

9. Jídelníček je vyvěšen na webových stránkách www.skola-prisnotice.cz, ve školní jídelně, v šatně MŠ, v chodbě ZŠ.  

10. V případě nejasností a připomínek se obraťte na vedoucí školní jídelny. 

11. Zákonní zástupci byli informováni o vydání vnitřního řádu školní jídelny na rodičovských schůzkách, řád je 

zpřístupněn na webových stránkách www.skola-prisnotice.cz, ve školní jídelně, v šatně MŠ, v chodbě ZŠ.  

 

V Přísnoticích 25. 8. 2018    Mgr. Jana Bystrzonovská 

Ředitelka školy 

http://www.skola-prisnotice.cz/
http://www.skola-prisnotice.cz/

