
ZŠ a MŠ Všeruby, 33016 Všeruby 145 

Kontakt  sjvs@seznam.cz /7-14,30 hod./, 377915485 /7-14,30 hod./ 6011327152 /do 6. hod. / 

 

Předpis stravného pro školní rok 2021/2022 

Výši stravného vyhláška 272 ze dne 19. 7. 2021 

Finanční norma pro strávníky do 6 let činí 44,- Kč /včetně pitného režimu/ 

Přesnídávka 11,- Kč, oběd 25,- Kč / včetně pitný režim// koef. 0,5, svačina 8,- Kč 

Finanční norma pro strávníky 7 let /odklad školní docházky/ činí 50,- Kč 

Dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let je dle vyhlášky 107/2005 Sb., přiřazeno do kategorie 
strávníků 1. Stupně ZŠ. 

Přesnídávka 11,- oběd 27,- Kč /koef.0,75, svačina 8,- Kč, pitný režim 4,- Kč 

Platby stravného 

 Poštovní poukázka, převod – 4855980217/0100 vs 601 vždy k 15. b. m. m 

Hotovost /kancelář ŠJ/ 

/platí se aktuální měsíc/, následující měsíc jsou odečteny přeplatky/odhlášená strava z minulého 
měsíce/ 

Neplacení stravného je závažné porušení pravidel pro přijetí dítěte do MŠ a může vést k vyloučení 
z MŠ. 

Odhlášení stravy 

V MŠ – záznam o odhlášení do 13.00 hodin, poté již v kanceláři ŠJ /kontakt výše/. 

Odhlášení na tentýž den mimořádně SMS 601327152 do 6,00 hodin ráno 

/pokud bude takto odhlašováno ze dne na den opakovaně, bude dítě automaticky odhlášeno do 
odvolání/. 

Pokud dítě onemocní má nárok odebrat si napočítaný oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, 

poté musí být odhlášeno a další den mu již oběd nebude vydán. 

Poznámka k výdeji – obědy budou vydány jen do vlastních jídlonosičů, jídelna nemá náhradní ešusy. 

Oběd se vydává ve školní jídelně od 11.00 hodin do 11,30 hodin, poté jsou obědy odváženy do MŠ 
a jejich výdej již není ve ŠJ možný a nutno vyzvednout přímo v MŠ po telefonickém upozornění 
možno ponechat ve ŠJ. Včas nevyzvednutý oběd bude vydán formou přídavku ostatním dětem. 

 

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. 

Ivana Gavorczáková, vedoucí ŠJ, 377915485, sjvs@seznam.cz 

Schválil: Mgr. V. Růžička, ředitel školy 


