
Informace o stravování 
pracoviště Komenského 

 

Strávník obdrží „Dohoda o termínu úplaty za předškolní vzdělávání a školní 
stravování“, kterou řádně a čitelně vyplněnou odevzdá 1 týden v září paní učitelce ve třídě.  
Dohodu je možné najít i na stránkách MŠ, pracoviště Komenského-informace pro rodiče. 
 

Platby za stravné a školné (vždy jednou částkou, podepsaná dohoda): 
Platby jsou prováděny bezhotovostní formou záloh na účet MŠ. Záloha na září musí být 

splatná nejpozději 15.8.  
Zálohy se platí i o prázdninách z důvodu placení školného a prázdninové docházky. 

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

identifikována. 
Platby se špatným VS nebo bez VS nejsou přijímány. Na trvalém příkazu vyplňte pouze 
variabilní symbol, specifický nevyplňujte. Platby se pak nedají sehrát z banky. 
 
Výše zálohy se určuje podle věku strávníka. 
 
Dosáhne-li dítě ve školním roce: (školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.) 
 
                        3-6 let                                      denní normativ 36,- Kč      záloha 1300,- Kč                          
                       6 let (předškoláci)                     denní normativ 36,- Kč      záloha  800,- Kč 
                       7-10 let (odklad šk.docházky)  denní normativ 40,- Kč      záloha  900,- Kč    
 
Záloha pro děti 3-6 let je součet stravného a školného (500 školné + 800 stravné = 1300,-)                     
 
 

Školné je dáno vyhláškou ředitelky MŠ a činní pro děti od tří let 500,- Kč na měsíc. 
 

Pro děti před dosažením třetího roku se stanovuje úplata za školné takto: 
pro děti, které neplní docházku v kalendářním měsíci ve výši 250,- Kč za měsíc 
pro děti, které plní docházku v kalendářním měsíci ve výši 500,- Kč za měsíc 

 
                    
Vyúčtování se provádí jedenkrát ročně o hlavních prázdninách.  
 Je-li provedeno po uzávěrce měsíce července, je přeplatek za srpen převeden do dalšího 
školního roku. 
Přeplatky jsou odesílány na účty, uvedené v „Dohoda o termínu úplaty za předškolní 
vzdělávání a školní stravování“  

 
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. 
  
 
 



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. 
 Nevyzvednutá strava propadá a je určena jako přídavek ostatním dětem. 

 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, který je vyvěšen na šatnách jednotlivých tříd, nebo se informujte přímo u 

vedoucí stravování v MŠ. 
 

Pokud nebudou platby prováděny včas anebo, nebudou prováděny vůbec, bude po upozornění 
zákonného zástupce a dohodě s vedením školy vaše dítě vyřazeno z MŠ. 

 
PROSÍM VYPISUJTE DOHODY ČITELNĚ!                                                                  

(HLAVNĚ ČÍSLO ÚČTU A EMAILOVOU ADRESU) 
 

Pokud nastanou změny v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště apod.), nahlaste změnu 
ihned (nejpozději do 14 dnů) vedoucí stravování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí stravování: Jaroslava Šumberová – 774 932 654 

e-mail – jaroslava.sumberova@msboskovice.cz 


