
 

 

Platba stravného a školného v letošním školním roce 
 

V letošním školním roce si budete moci opět vybrat ze dvou variant plateb stravného 

a tzv. školného: 

 

Varianta A - platba v hotovosti (do 15. dne v měsíci v ředitelně MŠ – budova 

Zámeček od 15:00 do 17:00 hod.)  

 

Varianta B - bezhotovostně/ převodem na účet školy (variabilní symbol bude 

strávníkům přidělen na začátku školního roku) 

 

                                 - příkaz zadat tak, aby platba byla do 15. dne stávajícího měsíce  

     na účtu mateřské školy (tj. za září do 15. září atd.) 

   - částka se nemění (po celý školní rok zůstává stejná) 

   - zadat částku celkem a variabilní symbol 

   - přeplatky budou vyrovnávány nejpozději do 15.08.2020 po    

     červencové uzávěrce převodem na Váš účet 

                                 - poslední platba do 15.06.2020, pak zrušit příkaz 

 

 

V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 

stravování, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zvyšování cen a v zájmu 

zajištění příslušných výživových norem s účinností od 01.09.2019 zvyšujeme 

ceny stravného.  

 

 

S účinností od 01.09.2019 se zvyšuje cena stravného takto: 

 

 

I. kategorie - strávníci do 6 let:  přesnídávka  9,00 Kč 

       oběd                    22,00 Kč 

       svačina    9,00 Kč 

       

      Celkem:   40,00 Kč/dítě/den 

 

 

 

II. kategorie - strávníci 7 – 10 let:  přesnídávka 10,00 Kč 

(v MŠ děti s odkladem povinné  oběd   25,00 Kč 

školní docházky)     svačina  10,00 Kč 

 

      Celkem:   45,00 Kč/dítě/den 

     



 
ZÁLOHA NA STRAVNÉ 

 

Záloha na stravné byla stanovena ve výši 850 Kč. U dětí s odkladem povinné 

školní docházky ve výši 950 Kč.  

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Výše úplaty za vzdělávání a školské služby je 1000 Kč.  

 

Zákonní zástupci dětí, které se již v naší mateřské škole vzdělávaly a stravovaly, 

použijí údaje k platbě (č. účtu a variabilní symbol) z loňského školního roku. Výše 

částky pro tento školní rok je 1850 Kč/dítě/měsíc. Dětem s povinnou předškolní 

docházkou a dětem s odkladem povinné školní docházky se poskytuje vzdělávání 

bezúplatně. Platí pouze stravné: 

 

Děti s povinnou předškolní docházkou   850   Kč/dítě/měsíc 

Děti s odkladem školní docházky    950  Kč/dítě/měsíc 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 


