
Informace o stravování a platbách v MŠ Boskovice, pracoviště Lidická ul. 

Odhlašování stravy:   

➢ den dopředu do 12:00 hodin (tj. nejpozději v poledne na další den) – ve třídě 

➢ e-mailem na lenka.paderova@msboskovice.cz  - napište vždy jméno dítěte a třídu, do které chodí. 

➢  V nutném případě ráno do 7:30 hodin telefonicky na tel. číslo 516 452 031, 511 123 050 nebo SMS 

zprávou popř. telefonicky na tel. číslo 775 719 076 nebo 736 765 712.  

➢ MŠ má právo v případě velkého množství ranních odhlášek tyto nepřijmout. 

➢ První den nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc), pokud není včas odhlášena, je možno odebrat stravu do 

jídlonosiče a to v:   -      11.30 – 11.45 v kuchyni MŠ 

                                                           -      11.45 – 12.00 v příslušné výdejně    

Nevyzvednutá strava propadá a je určena jako přídavek ostatním dětem.  

Další dny nepřítomnosti je strava automaticky odhlášena a nelze ji odebrat do jídlonosiče. 

 

Platby za stravné a školné:  Placení školného a stravného (vždy jednou částkou), probíhá na základě dohody 

bezhotovostní platbou na účet MŠ tak, aby byla nejpozději 15. den předchozího kalendářního měsíce připsána 

na náš účet. Bez zaplacené zálohy nemůže být dítě přihlášeno ke stravování na další měsíc.   

Finanční normativ na stravné:  je stanoven dle přílohy č.2, Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování takto: 

Strávníci 3 – 6 let: přesnídávka   8,00  
 oběd 20,00 
 svačina   8,00 
 celkem 36,00               
 
Strávníci 7 – 10 let: přesnídávka   9,00  
 oběd 23,00 
 svačina   8,00 
 celkem 40,00               
 

Školné je dáno vnitřním předpisem ředitelky MŠ a činí 500,- Kč na měsíc (tedy 6000,- na šk. rok). 

Vyúčtování je prováděno 1 x ročně – o hlavních prázdninách. V případě pochybností o docházce a účtování 

stravného, můžete kdykoli nahlédnout a zkontrolovat stav konta dítěte u vedoucí stravování. Během roku je 

možno po dohodě s vedoucí stravování vyplatit přeplatek hotově. 

Co je třeba udělat:   

➢ založit trvalý příkaz na účet MŠ: 19 – 4863290267/0100, s variabilním symbolem, který Vám byl 

přidělen, a se splatností tak, aby platba byla nejpozději 15. připsána na účet.   

➢  Bez správného variabilního symbolu nebude platba přijata. 

➢ TP založte od srpna do června následujícího roku a obnovujte jej. 

➢ Výši zálohy určíte podle věku dítěte. Dosáhne-li ve školním roce (školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.): 

➢ 3- 5 let                                                                             záloha (stravné + školné)    1 300,- 

➢ 6 let ( předškoláci školné neplatí)                              záloha (stravné)                       800,- 

➢ 7 let (odklad šk. docházky, školné neplatí)               záloha (stravné)                       900,- 

                                                                                              

Na e-mail budete dostávat upozornění, kdy máte změnit výši zálohy a další informace týkající se stravování 

a plateb. Budete-li žádat o vyúčtování během školního roku, komunikujte pouze pomocí emailu poskytnutého 

na dohodě o platbách. Změnu v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště) nahlaste ihned vedoucí stravování. 

 

 

               


