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Příloha č. 2 

Ke směrnici Školní řád 3/2018 

 

SAZBY ZA STRAVNÉ 

DENNÍ POPLATKY ZA STRAVNÉ  

DĚTI 3-6 let CELKEM 37,-Kč  

Dopolední svačina 7,-Kč;  

Oběd 23,-Kč;  

Odpolední svačina 7,-Kč  

 

DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY CELKEM 40,-Kč  

Dopolední svačina 8,-Kč;  

Oběd 25,-Kč;  

Odpolední svačina 7,-Kč 

 

NEZAPOMĚŇTE – standartní  stravování Vašeho dítěte je dle rozhodnutí o přijetí, to tzn. 

celodenní docházka – celodenní stravování 

Vzhledem k velké variabilitě režimů stravování Vašich dětí, které nabízíme, vzrostla 

administrativa školní jídelny. Tudíž nám ji velmi usnadníte odevzdáním “Přihlášky ke 

stravování” na třídní schůzce v posledním týdnu srpna. 

Pouze tehdy budeme schopni vyhovět Vašim různým požadavkům v režimech stravování již 

v září (tzn. před obědem, po obědě, celodenně). 

Pokud nebude v tento termín “Přihláška ke stravování” odevzdaná, tak bude Vaše dítě zařazeno 

do standartního režimu celodenního stravování. Změnit režim stravování, lze až na měsíc 

říjen “Přihláškou ke stravování” odevzdanou nejpozději do 25. září třídní učitelce. 

Režimy stravování – možnosti: 

Celý den 

Po obědě 

Před obědem 

 

Děti odcházející před obědem: 7,- Kč; (odchod dítěte z MŠ ve 12 hodin)  

Docházka po obědě 30,- Kč; dítě s odkladem ŠD 33,- Kč (odchod dítěte z MŠ v 12:30 hodin)  

V těchto případech platí tato částka pouze u dětí odcházejících po obědě nebo před obědem po celý 

měsíc bez výjimky. 

Rodič si zvolí režim stravování nejméně na celý měsíc. V případě že chcete zvolit jinou možnost, je 

nutné vyplnit novou „PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ“. Vzhledem k zajištění administrativních dokumentů 

školní jídelny žádost odevzdejte před započetím měsíce, v kterém se bude změna realizovat a to 

nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce (předáte třídní učitelce), na pozdější datum předání není 

možné brát zřetel.  
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ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ  

STANOVENA NA 415,- Kč MĚSÍČNĚ  

Úplata se platí každý měsíc ve školním roce – 415,- Kč tzn. od září – do července (za 11 měsíců ve 

školním roce). Pouze v srpnu ředitelka školy úplatu stanovuje na částku 0,- Kč. 

Více informací zde na webu - Úřední deska – Dokumenty školy – Směrnice „K výši úplaty za předškolní 

vzdělávání“ 

 

Podrobnosti ve Směrnici k výši úplaty za předškolní vzdělávání, kterou najdete na Úřední desce 

v sekci Povinně zveřejňované informace 


