
Vnitřní řád školní jídelny při MŠ Žabčice 
                                                           rozpětí dle vyhlášky 107/2005Sb.  

                                                         /novela vyhláškou č.210/2017Sb./                       
    děti MŠ - celodenně   do 6 let      33,- Kč                    29.- - 46.- 

děti MŠ – polodenně  do 6 let      26,- Kč                    23.- - 37.-  

děti MŠ – celodenně  7 -10 let     36,- Kč                    32.- - 57.- 
děti MŠ – polodenně  7 -10 let     29,- Kč                    26.- - 47.- 

    děti MŠ   do 6 let   přesnídávka 7 Kč, oběd 19 Kč, svačina 7 Kč  

                            /pitný režim 3 Kč je připočítán v sazbě za oběd/ 
    děti MŠ 7 – 10 let  přesnídávka 8 Kč, oběd 21 Kč, svačina 7 Kč 

                            /pitný režim 3 Kč je připočítán v sazbě za oběd/ 
Navýšení stravného je o 15% oproti vyhlášce od 1.9.2017. 

Podle vyhlášky jsou strávníci zařazeni podle věku na celý školní 
rok. Děti, které budou mít odklad nebo dosáhnou věku 7 let do konce 
školního roku/konec š.r. 31.8./,budou zařazeni do skupiny strávníků 7-10 

let na celý školní rok a budou platit sazbu za stravné této skupiny 
strávníků, budou mít porci jídel této skupiny strávníků. 
 

Omlouvání stravného 
Stravné se omlouvá do 07.30 hodin ráno v omlouvaný den SMS zprávou 

na tf.č.: 737 844 313   

Prosím uveďte jméno a příjmení strávníka, datum dne, který chcete 

omluvit, od kdy do kdy, které jídlo /odpolední svačinu nebo stravné na 

celý den/.  

Stejně lze strávníka omluvit do sešitu u vchodu do třídy MŠ. 

Pokud rodič nestihne omluvit stravné, může si oběd vyzvednout do 

vlastního jídlonosiče v kuchyni MŠ od 11.15 – 11.45 hodin. Žádám o 

dodržení doby výdeje z důvodu, že pokud se jídlo nevydá, dostanou ho 

děti v MŠ na přidání v době výdeje obědů ve třídách. Za oběd 

v jídlonosiči si zodpovídá rodič dítěte. 

Pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ máte nárok si oběd nebo 

odpolední svačinu vyzvednout v uvedeném čase. Ostatní dny 

nepřítomnosti si musíte omluvit. 

Pokud si budete chtít vyzvednout odpolední svačinu, tak v době od 13.30 

– 13.50 hodin.  

Nevyzvednutá svačina se přidá v době výdeje svačin dětem.  

 

 
Výdej strávníkům v MŠ: Jedna třída nahoře i dole:  

                                                                 přesnídávka       08.45-09.05 
                                                                 oběd                 11.45-12.15 
                                                                 svačina             14.15-14.35 

 
                                   Jedna třída nahoře i dole: 
                                                                 přesnídávka    09.00 – 09.20      
                                                                 oběd              12.00 – 12.30  

                                                                 svačina          14.15 – 14.35 
 
 



 
 

Variabilní symbol: 980                               číslo účtu:111308796/0300 
 
Placení stravného a školného. Stravné a školné se platí zálohově a 

to v srpnu na září, v září na říjen …Rodiče, kteří mají účet si zařídí trvalý 
příkaz k úhradě od srpna do června s datem splatnosti do 10. dne 
v měsíci. Variabilní symbol,částku a číslo účtu najdete na těchto 

informacích pro rodiče. Školné se platí stejně jako stravné zálohově. 
Platba přes složenku je stejná jako u účtu. Složenku si můžete vyžádat ve 
ŠJ při ZŠ.  
Neplaťte koncem měsíce. Veškeré změny, které se týkají sazeb 

stravného nebo školného musíte nahlásit, co nejdříve vedoucí ŠJ/stravné/ 
nebo vedoucí učitelce MŠ /školné/. Vyúčtování plateb proběhne  v červenci 
a srpnu, přeplatky Vám budou vráceny přes účet, kdo nemá zřízen účet, 

tak v hotovosti. 
Rodiče, kteří mají více dětí navštěvujících MŠ, mohou platit  jedním 
trvalým příkazem k úhradě/jednou složenkou/.Mohou si vybrat pouze 

jeden variabilní symbol, který je uveden na informacích pro rodiče.  
 
Zálohy k placení každý měsíc: 

Celodenní předškolní docházka - dítě  7-10 let     720,- Kč 
Celodenní předškolní docházka – dítě  do 6   let   660,- Kč 
Celodenní docházka - dítě  do 6  let                   1060,- Kč  
            /stravné 660,- Kč, školné 400,- Kč/ 

Školné se platí 400.- Kč za měsíc, pokud je dítě na celý měsíc omluveno, 
zaplatí polovinu tj.200.-Kč.    
Celé školné se platí, i když je dítě za celý měsíc v MŠ přítomno jen jeden 

den. 
Pokud rodič neuhradí stravné nebo školné, může být dítě 
vyloučeno z MŠ, pokud dítě nemá předškolní vzdělávání.  

V případě nejasností a připomínek ke stravování se prosím      
obraťte přímo na pracovnice školní jídelny. Těším se na spolupráci 
S Vámi. 

                                                                                 
                                                                     Kopřivová J. 
                                                                    vedoucí stravování ZŠ a MŠ 
 

                                                                         
 


