
Stravovací řád MŠ Močovice 

zpracovaný podle stravovacího řádu MŠ Čáslav 

 

Školní jídelna se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., v platném 

znění o školním stravování, novelizovanou vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a 

vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky.  

 

Cena stravného – věkové skupiny 

 Děti 3-6 let Děti 7 let 

Cenová skupina celodenní  celodenní  

Přesnidávka 09,00 Kč  09,00 Kč  

Oběd 19,00 Kč  23,00 Kč  

Svačina 09,00 Kč  09,00 Kč   

Pitný režim 3,00 Kč  Dle Vyhlášky č.107/2005 v ceně stravy 

Celkem 40,00 Kč  41,00 Kč  

 

Děti 7 leté jsou děti, které dosáhnou věku 7 let v období školního roku (září – srpen) – Vyhláška 

č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Děti se stravují pouze v jedné cenové skupině! 

Změnu cenové skupiny na následující měsíc je nutné nahlásit předem ve školní jídelně MŠ. 

 

PLATBA STRAVNÉHO  

Zálohy stravného se platí měsíčně, bezhotovostním převodem na účet MŠ do 15. dne 

každého měsíce. 

Číslo účtu MŠ: 188 866 219 / 0600  MONETA MONEY BANK 

Je nutno uvádět: Variabilní symbol:    je přidělen každému dítěti individuálně 

 

 

Výše měsíční zálohy se stanovuje: 
děti do 6 let:    800,- Kč 

děti 7 let a více 850,- Kč 

 

Splatnost je vždy do 15. dne stávajícího měsíce. Je vhodné zadání trvalého příkazu k úhradě 

stravného pro celý školní rok na měsíce září – červen.  

 

Dětem přijatým k předškolnímu vzdělávání je variabilní symbol přidělen školní jídelnou, 

prostřednictvím mateřské školy. První platba stravného musí být uhrazena nejpozději do 15. září. 

 

 



Průběžné vyúčtování stravy a záloh je měsíčně zveřejněno na nástěnce v šatně. 

Přeplatky vyšší než 1.000,-Kč budou vráceny čtvrtletně bezhotovostně na účet plátce zálohy. 

Celkové vyúčtování se provádí k 31.prosinci všem dětem, pro předškoláky k 31.srpnu 

s vrácením přeplatků následující měsíc (leden, září). 

 

Poznámka:  Pravidelné platby zálohy stravného na následující měsíc se do ročního nebo 

čtvrtletního vyúčtování nezahrnují! 

 

Na vrácení přeplatků se mohou rodiče individuálně domluvit s vedoucí školní jídelny. 

 

Podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je opakované neuhrazení stravného 

důvodem k  vyloučení dítěte z mateřské školy.  

 

S dotazy a připomínkami se obracejte na provozní ŠJ p. Šulcovou 

tel: 327 313 414 

 


