
 
1. Poplatek za stravování 

Poplatek za stravování je stanoven dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
od 1. 1. 2022 takto: 
 

Základní škola: 
- žáci ZŠ 1. – 4. ročník  26,- Kč 
- žáci ZŠ 5. ročník  28,- Kč 
- žák, který dovrší k 31. 8. příslušného školního roku 11 let věku platí částku obědů jako 

žák 5. ročníku 
 

Mateřská škola 
1. a) Celodenní stravování 

- 34,- Kč  
přesnídávka 8,- Kč 
oběd  18,- Kč 
svačina 8,- Kč 
 

b) Celodenní stravování - děti, které dovrší k 31. 8. v příslušném roce 7 let 
- 36,- Kč 
- přesnídávka 8,- Kč 
- oběd  20,- Kč 
- svačina 8,- Kč 

 
 

2. a) Polodenní stravování  
- 26,- Kč)   

přesnídávka 8,- Kč 
oběd  18,- Kč 
 

b) Polodenní stravování – děti, které dovrší k 31. 8. v příslušném roce 7 let 
- 28,- Kč 

přesnídávka 8,- Kč 
oběd  20,- Kč 

 
Dospělí – zaměstnanci školy  

- 30,- Kč 
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2. Pokyny k platbě za stravování 

 
Poplatky za stravování na následující měsíc se platí do 25. dne předcházejícího měsíce. 
 
Úhradu lze provést jedním z následujících způsobů: 

a)  Trvalým příkazem:  
- žáci ZŠ 1. – 4. ročník    26 Kč x 22 dní, t. j. 572,- Kč, 
- žáci ZŠ 5. ročník    28 Kč x 22 dní, t. j. 616,- Kč. 
Žák, který dovrší k 31. 8. příslušného školního roku 11 let věku, platí částku obědů 
jako žák 5. ročníku. 
 
 
- děti MŠ celodenní stravování  34 Kč x 22 dní, t. j. 748,- Kč, 
- děti 7 let k 31. 8. př. šk. roku 36 Kč x 22 dní, t. j. 792,- Kč. 

 
 

- děti MŠ polodenní stravování  26 Kč x 22 dní, t. j. 572,- Kč, 
- děti 7 let k 31. 8. př. šk. roku 28 Kč x 22 dní, t. j. 616,- Kč. 

 
- dospělí –zaměstnanci školy 30 Kč x 22 dní, t. j. 660,- Kč 
 

b) Bezhotovostním převodem přesné částky na měsíc. 
 

c) Hotově u vedoucí školní jídelny p. M. Bočkové, od 8.00 do 12.00 hodin, příp. dle osobní 
domluvy na tel. čísle 739042946.  
Doporučená platba stravného je úhrada převodem z účtu.  

 
 
Vyúčtování přeplatků za příslušný školní rok: 
Vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně, k 31. 12. a k 30. 6. Odesílání na účet proběhne 
v následujícím měsíci po datu vyúčtování. 
 
 
 
Číslo účtu – 253686389/0300, variabilní symbol = RODNÉ ČÍSLO STRÁVNÍKA (nikoliv 
rodičů), bez lomítka, konstantní symbol 558,  
Zpráva příjemci: jméno dítěte, stravné - měsíc prováděné platby.                                                                                                         
         

 
Ve Viničných Šumicích dne 10. 10. 2021 

Mgr. Olga Růžičková 
ředitelka školy 

 


