Informace ohledně stravování a školkovného
Jméno………………………………………………..…. var.symbol……………………
Od 1.9.2007, na základě vyhlášky č 107/2005 Sb. o školním stravování, je stravné rozděleno na dvě
kategorie:
- I. kategorie
děti 3-6 let
- II. kategorie děti 7-10 let
Do druhé kategorie jsou zařazeny ty děti, které v příslušném školním roce, t.j. do 31.8.2022 dovrší 7 let věku.
Stravné činí:
Děti 3-6 let : přesnídávka 10,00Kč
7-10 let : přesnídávka 11,00 Kč
oběd
22,00 Kč
oběd
24,00 Kč
svačinka
8,00 Kč
svačinka
8,00 Kč
celkem
40,00 Kč (880,- /měsíc)
43,00 Kč (950,- /měsíc)
První den nemoci dítěte, kdy rodiče nemohli stravu odhlásit, je možno si oběd – po tel.domluvě ve školní
jídelně – tel. 573 341 435 – vyzvednout do jídlonosiče před výdejem v 10,45 hod.
Úhrada za stravování se provádí bezhotovostním převodem zálohově na měsíc dopředu, tj. TRVALÝ
PŘÍKAZ k 20. v měsíci /na následující měsíc/ na danou částku - zadat variabilní symbol, který rodiče mají
uveden na přihlášce ke školnímu stravování. Přeplatky budou vraceny k účetnímu období 31.12., 31.3.,
30.6. a k 30.9.
Platba za stravné na září (880,00 Kč / 950,00 Kč) by měla být provedena do 31. srpna 2022. Školkovné
(405,00 Kč) se hradí vždy na aktuální měsíc, takže první platbu školkovného provést až v září 2022 (do
20. dne v měsíci).
Při platbě složenkou je nutné, aby byla rovněž zaplacena do 20. dne v měsíci, případné přeplatky za
odhlášenou stravu se odečítají při platbě na další měsíc.
Školkovné – platbu provést až v měsíci září
Je stanoveno od 1.9.2020 na 405,00 Kč měsíčně, platí se všech 12 měsíců, v době uzavření MŠ v červenci a
srpnu se školkovné krátí s ohledem na provozní dobu školy.
Složenky na školkovné obdrží rodiče spolu se složenkami na stravné. Pro placení školkovného z účtu je třeba
zadat „trvalý příkaz“ /vždy uvádět var.symbol/.
Platby za školkovné a stravné n e l z e slučovat do jedné platby z důvodu rozlišení plateb v účetnictví.
Telefon na jídelnu: 573 341 435, mobil 725 96 31 80 /v případě jakéhokoliv dotazu/ od 8,00 hod. do 13,00
hod.
Č. účtu MŠ 181 374 158/0300
---------------------------------------odstřihněte a vraťte spodní polovinu----------------------------------------------------Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříž
Přihláška k odebírání stravy
ve školní jídelně MŠ Páleníčkova 2851, 767 01 Kroměříž
pro školní rok 2021/2022
Příjmení a jméno dítěte: ............................................................... var. symbol ……………
Adresa bydliště: .........................................................................................................................
Typ platby:

stravné
a/ trvalý příkaz 20. v měsíci – č.účtu ............................................ banka ................
b/ složenkou

školkovné
a/ z účtu – číslo ....................................................... banka ................ /trvalý příkaz/
b/ složenkou
Vyberte možnost a/ nebo b/ a zaškrtněte, jakým způsobem bude placení prováděno.
Telef.kontakt na rodiče……………………………
Souhlasím s podmínkami stravování.
Datum a podpis zákonného zástupce:..........................................................................

