
ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov 
Pokyny k     platbám stravného v MŠ  

na školní rok 2022/2023

Důležité upozornění !!  

Z důvodu navýšení cen stravného od 1.6.2022 , se již nebudou vybírat zálohy   
( v minulosti to bylo 500,- Kč ),  ale stravné se bude platit zálohově dopředu.

Takže v srpnu na září, v září na říjen atd. 

První platbu stravného na nový šk. rok je nutné poslat do 15.8.2022
a to zálohově, (platba na měsíc září ), ve výši stanovené dle věkové kategorie.

Děti do 6 let celodenní    cena  45,- Kč……..záloha   1.000,- Kč/ měsíčně

Děti do 6 let polodenní   cena  34,- Kč……..záloha      700,- Kč/ měsíčně

Děti 7-10 let celodenní   cena   53,- Kč…….záloha    1.100,-Kč/ měsíčně

Děti 7-10 let polodenní   cena   40,- Kč…….záloha      800,- Kč/ měsíčně

V měsíci září obdržíte složenky na říjen, na kterých budou odečteny přeplatky nebo 
naopak přičteny nedoplatky z minulého období.
Např. 
       V srpnu zaplatíte 1.000,- zálohu na září , ale dítě bude mít přeplatek 300,- Kč 
z měsíce června, nebo z prázdninového provozu, takže v září budete mít složenku na 
říjen pouze 700,- Kč.
Naopak bude-li mít nedoplatek 300,- Kč, v září bude na složence 1.300,- Kč.
Stravné se platí zálohově dopředu.
Úhradu stravného provádějte na účet č. 190027561/0300,  v částce stanovené pro 
příslušnou věkovou kategorii. 
Trvalý příkaz se sjednává od srpna 2022 do května 2023.
Je důležité správně vyplnit VARIABILNÍ SYMBOL –     stanovený šk. jídelnou.  
Bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat.

Přihlášku ke stravování obdrží děti od učitele v MŠ. Řádně vyplněnou a podepsanou 
odevzdají v MŠ první týden v září.

Rodiče se svým podpisem zavazují plnit všechny povinnosti,  vyplývající z účasti na 
školním stravování, placení stravného, souhlas se zpracováním osobních dat, atd.

Povinností všech rodičů je platit stravné včas, nejpozději do 15. v     měsíci.  
Ředitel školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, 
rozhodnout o ukončení stravování, popř vyloučení ze školky.

Školní jídelna : p. Macháčková tel. 582 302 435, 603 855 815




