
Mateřská škola, Suchovršice, Suchovršice 122, 54232 Úpice 

Vnitřní řád pro platby stravného a úplaty za vzdělávání  (školného)  

PLATNOST DOKUMENTU OD 1.9.2022 
1.Výše stravného: Je určeno Vyhláškou č. 272/2021 Sb, kterou se mění Vyhláška č. 
107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a předpisem vedoucí školní 
jídelny na základě cen potravin. 

Děti do 6ti let CELODENNÍ  45,-Kč/den                                                                               
(přesnídávka 10,- Kč, oběd 22,- Kč, odpolední svačina 9,- Kč, pitný režim 4,- Kč)) 

Děti nad 6 let CELODENNÍ  50,- Kč/den                                                                        
(přesnídávka 11,- Kč, oběd 25,- Kč, odpolední svačina 10,- Kč, 4,- Kč pitný režim) 

Dospělí: 40,-Kč /oběd (zaměstnavatel přispívá 10,- Kč z FKSP) 

2. Výše školného 
Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 500,- Kč měsíčně. 
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bez úplaty. 

3. Placení stravného:  - zálohově, vždy jeden měsíc do předu 

Stravné i školné se platí bezhotovostně převodem z účtu – jednorázovým nebo trvalým 
příkazem. Plátci, kteří nemají bankovní účet, mohou posílat platby poštou nebo složit 
hotově na pokladně banky. Platbu je třeba provést do 25. dne předchozího měsíce. 
Každý žák dostane přidělený variabilní symbol, který je vždy nutno při platbě 
uvádět!!! číslo účtu: 235938781/0300 

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§123)             
ve stanoveném termínu, může ředitel rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 

4. Odhlášení stravného: ODHLAŠUJTE DĚTI VŽDY DEN PŘEDEM. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM 
ONEMOCNÍ PŘES NOC, VOLEJTE RÁNO DO MŠ, UDEJTE DŮVOD NEPŘÍTOMNOSTI A TENTO 
PRVNÍ DEN NEMOCI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT OBĚD DO JÍDLONOSIČŮ (VÝDEJ BUDE 
PROBÍHAT V 11,00 HODIN), PROTOŽE OBĚD JIŽ NEPŮJDE ODHLÁSIT.                                                        
Kontaktní telefony do MŠ: pevná linka: 499 882 204, mobil v případě, že se nedovoláte na 
pevnou linku: 739 084 718.                                        

5. Vracení přeplatků – úhrada nedoplatků:                                                          
Přeplatky se vrací 3x ročně (k 31.12., 31. 4. a k 31.8) na bankovní účty  uvedené 
v přihlášce ke stravování na začátku školního roku. Případné změny účtu je třeba 
nahlásit. Nedoplatky budou písemně sděleny zákonnému zástupci dítěte s termínem 
splatnosti.  

6. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro osobní styk s rodiči:                            
každý den od 6,30 – 7,30 hodin nebo 11,15 – 12,15 hodin. Telefon: 499882204 

 Suchovršice, dne 30.7.2022                                                  Dana Kultová, ředitelka školy 

 Schválil zřizovatel, dne 30.8.2022                                     Lenka Hozová, starosta 


