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Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního normativu se
určuje podle cen potravin (Vyhláška č. 107/2005 Sb.).
Zařazování strávníků do kategorií je určeno datem narození, pokud dítě stávajícího během
školního roku dosáhne věku spadajícího do vyšší kategorie, je do ní zařazeno již od začátku
školního roku (např. Dítě dosáhne věku 11 let 30. srpna 2021, bude zařazeno do kategorie d)
již od 1.9. 2020.).
Děti mateřské školy
a) strávníci 3 – 6 let
- polodenní stravování
(přesnídávka 9,- Kč, oběd 17,- Kč)
- celodenní stravování
(přesnídávka 9,- Kč, oběd 17,- Kč, odp. svač. 8,- Kč)
b) strávníci 7 let
- polodenní stravování
(přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč)
- celodenní stravování
(přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, odp. svač. 8,- Kč)

26,- Kč
34,- Kč

31,- Kč
39,- Kč

Žáci základní školy a zaměstnanci
c) strávníci 7 – 10 let
- oběd

22,- Kč

d) strávníci 11 – 14 let
- oběd

27,- Kč

e) zaměstnanci
- oběd

33,- Kč
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Platba
Strávníci (či jejich zákonní zástupci) si mohou zvolit ze dvou způsobů úhrady.
1) Hotovostní
• Stravné se platí provozářce školní jídelny v budově MŠ a to do 25. dne v měsíci
přecházejícím odebrání stravy - zálohově.
2) Bezhotovostní platba
Je také možné provádět platbu stravného bankovním převodem na účet školy:
86-5371910217/0100.
•
•

Platba na příslušný měsíc musí být na účet školy připsána do 25. dne v měsíci
předcházejícím odebrání stravy (tzn. platba na měsíc leden musí být připsána do 25.
prosince).
Zájemci vyplní formuláři k bezhotovostní platbě, kde uvedou číslo účtu, ze kterého
budou posílat pravidelné platby, následně jim budou přiděleny variabilní symboly.

Doporučená měsíční záloha na stravu pro jednotlivé kategorie
Děti MŠ
a) strávníci 3 – 6 let polodenní stravování

550,- Kč

celodenní stravování

720,- Kč

polodenní stravování

600,- Kč

celodenní stravování

760,- Kč

b) strávníci 7 let

Žáci ZŠ a zaměstnanci
c) strávníci 7 – 10 let

510,- Kč

d) strávníci 11 – 14 let

580,- Kč

e) zaměstnanci

530,- Kč

Přeplatky budou vyúčtovány jednou ročně a to v měsíci červenci a vráceny na účet, ze kterého
platba probíhala, u hotovostní platby budou přeplatky vráceny v měsíci červenci osobně.
Pokud vzniknou v průběhu roku vysoké přeplatky, je možné po domluvě s provozářkou školní
jídelny snížit nebo zrušit zálohu na dojednaný měsíc.
V Dolní Moravici 22. 6. 2020

Mgr. Dagmar Kučerová
ředitelka školy
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