
Směrnice o úhradě stravného 

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do výživových norem a 

finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin 

jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 

1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

FINANČNÍ LIMIT (cena stravného) 

3 – 6 let       7 – 10 let 

Přesnídávka: 10,- Kč      Přesnídávka: 12,-Kč 

Oběd: 26,- Kč       Oběd: 29,-Kč 

Svačina: 10,- Kč      Svačina: 10,- Kč 

Pitný režim: 4,- Kč      Pitný režim: 4,-Kč 

Celodenní strava: 50,- Kč     Celodenní strava: 55,- Kč 

 

Úhrada stravného za předchozí měsíc musí být provedena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce 

/ např. za září musí být částka nejpozději do 15. října připsána na účet MŠ/ a to na základě vyúčtování 

předchozího měsíce. 

Stravné bude hrazeno formou inkasa na účet školy 2501480785/2010. Rodič musí zajistit, aby byl na 

účtu dostatek finančních prostředků ke stržení platby a také nastavení dostatečného limitu. U 

sourozenců jsou nutné dva souhlasy s inkasem. Pro lepší identifikaci prosím do poznámky uvést 

příjmení dítěte + stravné. 

V individuálních případech lze stravné hradit převodem na účet školy 2501480785/2010 nebo 

vložením přímo na účet. Do poznámky uvést příjmení a měsíc, za který je stravné hrazeno (např. 

Novák stravné září). 

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravování v určeném termínu, 

a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole. 

Jestliže nejsou částky uhrazeny v termínu, jsou rodiče na tuto skutečnost písemně upozorněni. Pokud 

ani potom poplatek neuhradí, jídelna není dále povinna poskytnout dítěti stravu. 

Směrnice školní jídelny nabývá účinnosti 1. 9. 2022 

Vypracovala: Romana Klečková, vedoucí kuchyně 

Schválila: Mgr. Monika Rokosová, ředitelka MŠ 

Kontakty: telefon kuchyně – 703 147 118, telefon třída – 703 147 117 

V Plavě 28. 6. 2022 
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