Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Cena stravného a Podmínky pro bezhotovostní úhradu stravného
jako příloha k
VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO ÚHRADU POPLATKŮ
VYBÍRANÝCH V ZŠ A MŠ STARÉ MĚSTO
Č.j.: ZSSM 176/2019

Účinnost od:

Spisový znak: C 19

Skartační znak: S 10

1.9.2006

Změny: k 1.9.2008, k 1.9.2009, k 1.1.2012, k 1.10.2013, k 1.9.2019
Číslo účtu pro úhradu stravného u ZŠ a MŠ Staré Město 1733211379/0800










Platbu za stravné provádějte vždy k 24.dni pro následující měsíc od září do června, a to buď
jednorázovým nebo trvalým platebním příkazem (např. 24.9.19 splatnost na říjen).
Jako variabilní symbol používejte osobní číslo žáka, pro ostatní strávníky přidělí variabilní symbol
vedoucí školní jídelny.
Částka pro úhradu je stanovena paušálně, nepočítá se podle počtu dnů v měsíci nebo podle počtu
odhlášených obědů.
Platíte vždy stejnou částku určenou tímto předpisem:
MŠ celodenní 6.letí

21

dnů

á

35

=

735 Kč

MŠ polodenní 6.letí

21

dnů

á

28

=

588 Kč

MŠ ranní do 6.let

21

dnů

á

7

=

147 Kč

žáci 7 - 10 let

21

dnů

á

25

=

525 Kč

žáci 10 - 14 let

21

dnů

á

27

=

567 Kč

žáci 15 let

21

dnů

á

31

=

651 Kč

cizí strávníci

21

dnů

á

61

=

1 281 Kč

Vyúčtování přeplatků bude prováděno 2krát ročně k 31.12. a k 30.6.
Na Váš účet bude příslušná částka odeslána nejpozději k 15.dni následujícího měsíce.
U odhlašování obědů preferujte prosím formu emailu (jidelna@skolastaremesto.cz), případně
odhlašovací formulář na webových stránkách školy www.skolastaremesto.cz
Ředitelství školy si vyhrazuje právo částku změnit.

Upozornění:
Strávníkovi, který nebude mít stravné uhrazeno k 1.dni příslušného měsíce, nebude oběd vydán!
Poznámka:
Do věk.skupin jsou strávníci zařazováni na dobu šk. roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (září – srpen).

Ve Starém Městě dne 1.8.2019

vedoucí školní jídelny
Rošková Věra

Mgr.Barbora Mazurová
ředitelka školy
podepsal Mgr.
Mgr. Barbora Digitálně
Barbora Mazurová
2019.08.02
Mazurová Datum:
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