
 

Mateřská škola Holubice, okres Praha západ 

 

INFORMACE  KE  STRAVOVÁNÍ  A  PLATBÁM 

 

NOVÍ STRÁVNÍCI  

Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné  ve výši 1000,- Kč, která je 
splatná  do 15.9.2022 na bankovní účet MŠ. Tato záloha bude vyúčtována při ukončení 
docházky dítěte do MŠ.  

 
VŠICHNI STRÁVNÍCI  

 
 

STRAVNÉ 
 
Cena celodenního stravného je stanovena na celkem 52,- Kč/den dle vyhlášky 
č.107/2005 Sb., o školním stravování (cena stravného = cena potravin). 
Složení ceny stravného: přesnídávka: 11,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina: 11,- Kč.                                                                                                                             
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý 
měsíc dle skutečné docházky dítěte do MŠ. Předpis platby stravného bude k dispozici 
na jednotlivých třídách u paní učitelek vždy začátkem měsíce. Informace 
k odhlašování a platbám najdete na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné 
ve výši stanovené ve Vašem předpise je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo 
nejpozději 15. den připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i 
splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. 
Vzhledem k platnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR vás 
v září 2022 požádáme o udělení písemného souhlasu se způsobem předávání měsíčních 
předpisů stravného a školného.    

č.ú. pro platby stravného a školného:  218 014 309/0600   

Případné dotazy ohledně plateb či stravování prosím projednávejte 
s vedoucí ŠJ na tel. 732 386 713, e-mail: msholubice.jidelna@gmail.com. 



 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÉ 

 je stanovena pro školní rok na 850,- Kč/měsíc. 

Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, 
které ve školním roce 2022/2023 nedovrší věk 6 let. Předškoláci (děti, které dovrší 6 let 
věku do 31. 8. 2023) a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného 
osvobozeni.  

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) ve výši 850,- Kč se hradí bezhotovostně na 
výše uvedený účet MŠ vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ 
nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2022 je splatné do 15. 9. 2022). 
Z důvodu dodržení splatnosti doporučujeme platbu provádět trvalým příkazem na výše 
uvedený účet MŠ. Z důvodu identifikace platby prosím vždy uvádějte Vám přiřazený 
variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Dle zákona č. 561/2005 Sb.,  
školský zákon – může ředitel mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního 
vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání 
a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín 
úhrady. Zákonný zástupce musí být písemně upozorněn. 

 
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK na školní rok 2022/2023 

 
Vybírá se ve výši 1000,- Kč na školní rok 2022/23. Částka bude použita na úhradu 

nákladů na kulturní, sportovní a společenské akce pro děti. Po zaplacení Vám  
bude vystavena Darovací smlouva. Zaplacenou výši daru lze odečíst v daňovém přiznání 

k dani z příjmu jako daňově odečitatelnou položku.(U nováčků je RP součástí první 
platby ve výši 2850,- Kč, viz níže) 

 
PLATBY SE SPLATNOSTÍ do 15. 9. 2022 
 

Nováčči 
 

ZÁLOHA STRAVNÉ                      1000,- Kč   
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK  1000,- Kč 
ŠKOLNÉ 9/2022       850,- Kč 
 

 preferujeme platbu v celkové částce 2 850,- Kč 
 
Stávající strávníci 
 
ZÁLOHA STRAVNÉ - navýšení     300,- Kč   
(stávající strávníky, kteří mají zálohu ve výši 700,- Kč již složenou, prosíme o její doplacení ve výši 300,- Kč) 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK  1000,- Kč 
ŠKOLNÉ 9/2022    850,- Kč (s výjimkou předškoláků - od platby školného jsou osvobozeni) 

  
 preferujeme platbu v celkové částce 2 150,- Kč. 



 
 

 ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVY 
 
 
Obědy se odhlašují formou SMS nejlépe den předem z důvodu normování počtu 
strávníků a potravin. Pouze ve výjimečných případech (náhlá nemoc atd.) telefonicky ráno 
v pondělí nejpozději do 8,00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7,00 hod. na aktuální den. 
 
SMS na tel. č.:  605 552 981 (třída Broučků) 

606 530 180 (třída Motýlků)  
606 530 216 (třída Včeliček) 

Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat 
ze stravování. Stravování v MŠ je školní stravování, pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá 
nárok na stravu za zvýhodněnou cenu (bez mzdových a režijních nákladů). Výjimku 
tvoří pouze první den náhlého onemocnění. Stravování se řídí výživovými normami, které 
jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

V případě náhlého onemocnění si mohou vyzvednout zákonní zástupci pouze první den 
nemoci dítěte v době od 11,30 do 12,00 hod. neodhlášenou stravu do jídlonosiče 
v případě, že zákonný zástupce nestihne ráno do 7,00 hod. (pondělí do 8,00 hod.) dítěti 
odhlásit stravné. Povinností zákonných zástupců je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě 
pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za hygienickou čistotu zákonnými zástupci donesených 
nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby 
výdeje, tj. po 12,00 hod. Na další dny nemoci jsou zákonní zástupci povinni stravu 
odhlásit. 

 


