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INFORMACE K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

jidelna@msduha.eu 
 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřízené obcí se poskytuje dítěti, které plní 
povinné předškolní vzdělávání bezúplatně. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let 
a starší, je předškolní vzdělávání povinné. Bezúplatnost se vztahuje i na děti s OŠD. Tyto děti 
rovněž plní povinné předškolní vzdělávání.  
 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI HRADÍ MĚSÍČNÍ STRAVNÉ VE VÝŠI 930,- Kč 

 
Výše stravného byla stanovena v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

v platném znění: 
Měsíční záloha stravného činí 930,- Kč 

(dopolední přesnídávka 13 Kč, oběd 22 Kč, odpolední svačina 9 Kč) 
 
strávníci 3-6 let 44,-Kč za jeden den  
strávníci 7-8 let 45,-Kč za jeden den - norma oběda podle 1. stupně ZŠ. 
Děti, které v průběhu školního roku (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) dosáhnou věku 7 let, jsou 
zařazeny do věkové skupiny strávníků 7 – 8 let. 
 
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen školné) byla pro školní rok 2021/2022 stanovena 
v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění:  

Měsíční výše školného činí 440,- Kč. 
 

OSTATNÍ DĚTI HRADÍ SOUHRNNOU MĚSÍČNÍ PLATBU VE VÝŠI  1.370,- Kč 

uhraďte ve prospěch účtu školní jídelny č. 217524681/0600 vedeného u MONETA 
Money Bank pod přiděleným variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno a příjmení dítěte!  
 
První platba na září musí být zaplacena od 1. 9. do 15. 9. 2021 nejpozději. 
Poslední platba na červen 2022 musí být zaplacena do 15. 6. 2022. Pokud rodič 
neuhradí platbu ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou mateřské školy 
jiný termín, jedná se o závažné porušení školního řádu.  

Prázdninová úplata za předškolní vzdělávání bude včas oznámena. 
Vyúčtování stravného za školní rok 2021/2022 proběhne v měsíci září 2022. 

 

Odhlašování stravného se provádí pouze na www.odhlaska.cz 

nejpozději do 7:00 hod. v den nepřítomnosti dítěte. 

 
Pokud strávník onemocní a nestihne stravu odhlásit, má nárok na oběd jen v první 
den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11,30 
hod. a ve Starých Čívicích od 11,30 hod. do 12 hod. Ostatní obědy je nutné odhlásit.  
Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit. 
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