
 

DŮLEŽITÉ – NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO 2020/2021 

Vážení rodiče, 

vzhledem k současné situaci ohledně navyšování cen za potraviny jsme nuceni navýšit cenu 

za stravné a to takto: 

3 – 6 let 

Přesnídávka 9,-Kč  

Oběd 25,-Kč  

Svačina 8,-Kč  

Celkem 42,-Kč Celkem za měsíc 840,-Kč 

7 letí 

Přesnídávka 10,-Kč  

Oběd 27,-Kč  

Svačina 9,-Kč  

Celkem  46,-/den Celkem za měsíc  920,-Kč 

Celkové navýšení stouplo o 40,-Kč na měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční úhrada za předškolní vzdělávání v Mateřské škole 

 Jablůňka pro školní rok 2020/2021 

Vedoucí provozní jednotky: R. Švarcová 

Č.Ú: 5470802/0800 + variabilní symbol, který bude přidělen vedoucí provozní jednotky. 

Měsíční poplatky hradí rodiče ve 2 složkách: úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a stravné. 

Úplata je zákonnými zástupci hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,(školský zákon). 

Způsob úhrady: 

• Stravné je nutné uhradit vždy do 20 dne v měsíci a to 

• formou trvalého příkazu. (stravné se platí zálohově) 

• V odůvodněných případech je možná platba do pokladny u vedoucí provozní jednotky, 

platba musí být provedena první týden aktuálního měsíce.  

Finanční úhrada za pobyt dítěte v mateřské škole: 

• Úplata za předškolní vzdělávání činí 594,-Kč 

Stravování dětí a finanční úhrada 

Dítěti je poskytováno dotované školní stravování v době přítomnosti dítěte v MŠ Jablůňka. 

(Vyhláška č. 463/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dítě přihlašuje ke školnímu 

stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí provozní jednotky 

závaznou přihlášku ke stravování. 

V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dobu 

školního roku. 

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými ve vyhlášce a rozpětím finančních limitů na 

nákup potravin. Na základě výše uvedené vyhlášky je pro školní rok 2020/2021 stanoveno, že děti jsou 

rozděleny do věkových skupin strávníků na dobu tohoto školního roku (1.9.2020 – 31.8.2021), ve kterém 

dosahují daného věku. 

Upozornění:  

Pokud dojde během roku ke zdražení cen potravin a energií, mateřská škola si vyhrazuje právo 

na zdražení stravného v návaznosti  na uvedenou vyhlášku. 

Finanční úhrada pro děti přijaté na celodenní stravování činí 840,-Kč (děti do 6 let), 

                                             stravování činí 920,-Kč (pro7 leté s odkladem školní docházky).  

Ceník obědů                                                                      Strávníci 

 3 – 6 let 6 a více 

přesnídávka 9,-Kč 10,-Kč 

Oběd 25,-Kč 27,-Kč 

svačina 8,-Kč 9,-Kč 

 42,-Kč 46,-Kč 

Celkem 840,-Kč 920,-Kč 
Vyúčtování skutečných nákladů na stravování bude prováděno ročně po uzavření školního roku (tj. k 31. 08.). 



Ostatní platby: 

AKCE PRO DĚTI – akce jsou hrazené aktuálně před konáním, termíny výběru jsou rodičům 

oznámeny minimálně 2 týdny předem na nástěnce v šatně každé třídy či na informačních 

letáčcích o konání akce. 

NEVYZVEDNUTÉ DÍTĚ PO 17 :00 HODINĚ – úhrada za každou započatou hodinu v případě 

nevyzvednutí dítěte po 17:00 hodině - pokud nebrání nepředvídané, nečekané a omluvitelné 

okolnosti, a to v částce 136,-Kč (provozní náklady na jedno dítě za 1 hodinu). 

Bude li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu. Pokud by děti odcházely po 

obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována vyhláška o hygienických normách 

(podmínky pro uchování a spotřebování potravin). Dítě se může na odpolední svačinu vrátit 

zpět do mateřské školy.    

Upozornění:  Prázdninového provozu se nebudou moci účastnit nahlášené děti, jejichž zákonní 

zástupci byli upozorněni o plnění úhrady dlužných částek školného či stravného.  

 

 


