
 

 

 

 

 

Pravidla pro vyúčtování stravného 

 

Vážení rodiče,  

 

tato pravidla jsou v souladu s vnitřním řádem školní jídelny č.j. 45/2020, který nabyl 

účinnosti 1. 9. 2020. Informace o zavedení nového systému stravování byly řešeny na 

rodičovských schůzkách v září 2020. Od letošního školního roku jsme zavedli, jak jistě víte, 

úhradu stravného formou záloh. Těší nás, že si mnozí z Vás nový systém pochvalují, jelikož 

využíváte trvalých příkazů. Níže Vám uvádím stručné informace pro upřesnění. 

 

Stručně o pravidlech 

 Vedoucí školní jídelny průběžně eviduje docházku dětí.  

 Přeplatky, které vznikají z důvodu nepřítomnosti, jsou převáděny do dalších měsíců.  

 Podrobný rozpis z vyúčtování je každému k dispozici v kanceláři školní jídelny na 

vyžádání. 

 Tyto přeplatky nemohou být vyvěšeny na nástěnce či webových stránkách z důvodu 

ochrany osobních údajů.  

 V průběhu února obdržíte údaje o výši přeplatků za 1. pololetí.  

 Individuálně budou řešeny velmi vysoké přeplatky, kdy bude možno, po vzájemné 

domluvě s paní vedoucí školní jídelny, pozastavit platby za stravné do konce školního 

roku. 

 Na konci školního roku proběhne celkové vyúčtování plateb a opět budou předány 

informace o výši přeplatků, které budou v průběhu září odeslány zákonným zástupcům 

na jejich účty. 

 

Děkujeme za spolupráci 

Bc. Pavlína Drabiková, ředitelka  

Monika Müllerová, vedoucí školní jídelny 

 

 

 

 



 

Způsob hrazení stravného 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne 

stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 

Platby provádí rodiče bezhotovostně na účet školy (úplata za předškolní 

vzdělávání a úplata za školní stravování dětí). 

Výše platby je pevně stanovena pro dětí dle věkové kategorie. Platba se týká i 

těch, jejichž dítě není momentálně přítomno ve škole.  

 

Pro platby školného a stravného je speciálně zřízen účet mateřské školy:  

30015-1085855319/0800. 

Při zadávání příkazu zákonní zástupci uvedou: 

 jako variabilní symbol: datum narození dítěte (01022003). 

 do zprávy pro příjemce:  

o jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 stravné) při úhradě 

za stravné; 

o jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 školné) při úhradě za 

předškolní vzdělávání. 

 

Výše pravidelných měsíčních plateb (stravné + školné): 

 Děti 2 – 6 leté  820,- Kč (stravné)  

300,- Kč (školné) 

 

Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí (děti, které dovršily k 31. 

8. 2020 pěti let). 

 Děti 6 – 7 leté   900,- Kč (stravné, děti s odkladem povinné 

školní docházky) 

 


