
Informace o stravování 
pracoviště Bílkova 

 

Strávník obdrží „Dohoda o termínu úplaty za předškolní vzdělávání a školní 

stravování“, kterou řádně vyplněnou odevzdá 1 týden v září paní učitelce ve třídě.  

Dohodu je možné najít i na stránkách MŠ, pracoviště Bílkova. 

 

Platby za stravné a školné (vždy jednou částkou, podepsaná dohoda): 

Platby jsou prováděny výhradně bezhotovostní formou záloh na účet MŠ. Záloha na září 

musí být splatná nejpozději 15.8.  

 

Každý strávník má přidělen variabilní symbol (VS), podle kterého je platba 

identifikována. 

Platby se špatným VS nebo bez VS nejsou přijímány.  

 

Výše zálohy se určuje podle věku. Dosáhne-li dítě ve školním roce: 

(školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.) 

 

                        3-6  let                                      denní normativ 33,- Kč      záloha 1200,- Kč                          

                       6 let (předškoláci)                     denní normativ 33,- Kč      záloha  700,- Kč 

                       7-10 let (odklad šk. docházky)  denní normativ 37,- Kč      záloha  800,- Kč                        

 

 

Školné je dáno vyhláškou ředitelky MŠ a činní 500,- Kč na měsíc. 

                    

Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně, a to za celý školní rok. Přeplatky jsou odesílány na 

účty, ze kterých jsou hrazeny. 

U všech peněžních ústavů založit trvalý příkaz od srpna ( splatnost do 15.8.) na celou dobu 

školní docházky na číslo účtu MŠ:19-48 63 290 267/0100. 
U dětí, které v daném školním roce dosáhnou 6 roků (předškoláci) je možno zálohu snížit o 

částku školného. 

 Nesmí chybět variabilní symbol, podle kterého je platba identifikována. 

 

Odhlašování dětí 
Dítě se stravuje vždy, je-li přítomno v MŠ. 

Nepřítomnost je třeba nahlásit den dopředu do 12 hodin, ve výjimečných případech nejpozději 

do 7:30 hodin toho dne buď osobně v kanceláři vedoucí stravování, telefonicky na čísle 

516452803, 516802529, mob. 774932645 nebo u učitelek. 

Neodhlášenou stravu je možno 1. den nemoci vyzvednout do certifikovaného jídlonosiče ve 

školní jídelně v době od 11:00 do 11:15 hodin. 

 Při návratu po dlouhodobé nepřítomnosti je třeba stravu den dopředu přihlásit. 

Další informace o provozu školní jídelny jsou uvedeny v organizačním a provozním řádu 

školního stravování, nebo se informujte přímo u vedoucí stravování v MŠ. 

Pokud nebudou platby prováděny včas anebo, nebudou prováděny vůbec, bude po upozornění 

a dohodě s vedením školy vaše dítě vyřazeno z MŠ. 

 

Pokud nastanou změny v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště apod.), nahlaste změnu 

ihned (nejpozději do 14 dnů) vedoucí stravování. 


