
Stravování v mateřské škole 

Jídelní lístek je vyvěšován v šatně jednotlivých tříd a k nahlédnutí na stránce 
 https://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=4181  

Školní kuchyně je součástí mateřské školy. Rozsah stravování je stanoven tak, že pokud je dítě přítomno 
v době podávání jídla, stravuje se vždy. Zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte do 
mateřské školy přihlášku ke stravování a společně s účetní mš dohodnou způsob úhrady stravného. 

Ceny stravného pro děti 

Stravovací kategorie Cena za den 

do 6 let celodenní /přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim/ 38,-Kč 

 do 6 let půldenní – bez odpol. svačiny /přesnídávka, oběd, pitný režim/ 30,-Kč 

do 7 let celodenní /přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim / 40,-Kč 

 do 7 let půldenní - bez odpol. svačiny  /přesnídávka, oběd, pitný režim / 32,-Kč 

Cena úplaty za předškolní vzdělávání 

Dle vnitřní směrnice mateřské školy: základní částka: 420,- Kč 

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se 
poskytuje dítěti bezúplatně 

 Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. 
Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení 
docházky dítěte do mateřské školy. 

Platby v MŠ 2021-2022 

Platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání probíhají: 

Na sběrný účet MŠ číslo – 101 123 421/0800 následujícími způsoby: 

A/ inkasem  -  inkasováním finanční částky z účtu poplatníka – rodiče 
Rodič musí dát ve své bance povolení k inkasu / v limitu 1 400 Kč, či 2 800 Kč za dvě děti / a zároveň 
mateřské škole nahlásit číslo účtu plátce. 

B/ vkladem  - finanční částku vložit elektronicky na účet, v ojedinělých případech složit 
v hotovosti v kanceláři MŠ  

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte a třídu, kterou dítě navštěvuje 

Inkaso bude prováděno 5. dne na daný měsíc, úhradu je nutné mít zaplacenou do 15. dne v měsíci. 

Všechny platby je nutné mít zaplacené do 15. dne v měsíci. 

https://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=4181

