ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SOJOVICE OKRES MLADÁ BOLESLAV

Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ – stravné v ZŠ a MŠ, úplata v MŠ
a ŠD ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že ve školním roce 2017/2018 budou platby za stravné i úplaty
za pobyt v MŠ a ve ŠD ve stejné výši jako ve školním roce 2016/2017, tzn.:
Úplata za školní stravování, úplata za školní družinu a mateřskou školu
1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin
uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do
kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, tj. od 1. 9. – 31. 8.,
ve kterém dosahují určeného věku.
3. Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto:




děti MŠ 3 - 7 let přesnídávka
děti MŠ 3 - 7 let oběd
děti MŠ 3 - 7 let svačina

8,- Kč
20,- Kč
8,- Kč



žáci ZŠ 7 - 10 let oběd

23,- Kč




žáci 11 – 14 let oběd
zaměstnanci oběd

25,- Kč
31,- Kč

4. Úplata za školní družinu
5. Úplata za mateřskou školu

koeficient 0,5

koeficient 0,7
koeficient 0,8
koeficient 1,0
150,- Kč/měs.
400,-Kč/měs.

Způsob platby stravného a úplaty za ŠD a MŠ
1. Souhlasem s inkasem z běžného účtu u různých bankovních ústavů.
2. Jednorázovým příkazem.
Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit
dostatečné množství finančních prostředků a povolit maximální měsíční limit
pro inkasování.
U strávníků platících jednorázovým příkazem je nutné vždy, při každé platbě,
použít jako variabilní symbol osobní číslo strávníka.
Strava se platí předem, to znamená, že do 25. dne v měsíci musí být uhrazena
na celý následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději 25. den v měsíci bude
platba připsaná na účet ŠJ).
Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však
v červenci.
Vše stran plateb zákonní zástupci žáků a dětí řeší s vedoucí ŠJ, paní Jiřinou
Kropáčkovou
(tel.:
326 921 398,
MT:
724 046 681,
e-mail:
sj.sojovice@seznam.cz
Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta
a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

V Sojovicích 23. 6. 2017

