ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE
okres Chomutov, PSČ 431 14
Vážení rodiče,
protože se neustále potýkáme s problémy kolem školního stravování u některých žáků, budeme od nového
školního roku důsledně dodržovat zákonné předpisy a způsob placení.
1. Úhradu stravného je nutno provést před odebráním obědů, tedy nejpozději den
před počátkem nového měsíce.
2. Jestliže nebude stravné včas zaplaceno, dítě oběd v žádném případě nedostane!!!
3. Pokud dítě v MŠ nebude mít obědy zaplacené nebude ten den, příp. měsíc, přijato.
4. Stravné se platí na celý měsíc, neodhlášené obědy propadají.
5. Odhlásit oběd v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte ve škole je možno do
7:30 hodin v kanceláři školní jídelny, nebo na tel. čísle 474 685 036.
6. Pouze v první den nemoci se obědy vydávají do nosičů, a to v době od 10:45 do 11:10 hodin, v ostatní dny není na jejich
odebrání nárok.

7. Zůstatky za odhlášené obědy se převádí do dalšího měsíce. Na konci června dojde k
vyrovnání za tento měsíc.
8. Je možné přihlásit obědy pouze na dny, kdy má dítě např. nějaký kroužek. Ale i v tomto
případě se obědy přihlašují a platí na celý měsíc dopředu.
9. Placení stravného je možné pouze ve stanoveném termínu od 6,00 - 8,00 hodin a

od 13,30 - 14,00 hodin

Počet školních dní a termíny placení stravného ve školním roce 2018 – 2019
datum úhrady

počet dní

poznámka

září

3.9.-7.9.2018

19

pátek 28. 9. 2018 státní svátek

říjen

25.-27.9.2018

21

listopad

24. - 26.10.2018

22

prosinec

28.11.-30.11.2018

15

leden

19.-21.12.2018

21

únor

29.-31.1.2019

19

pátek 1. 2. 2019 jednodenní pololetní prázdniny

březen

26.2.-28.2.2019

16

11. 3. 2019 – 17. 3. 2019 jarní prázdniny

duben

27.-29.3.2019

19

18. 4. 2019 velikonoční prázdniny + 19.4.2019 svátek

květen

26.-30.4.2019

21

středa 1.5.2019 a 8.5.2019 státní svátek

červen

29.-31.5.2019

21

od soboty 29.6.2019 hlavní prázdniny do neděle 1.9.2019

platby na měsíc:

Ceny stravného v mateřské škole:

pondělí 29.10. + úterý 30. 10. 2018 podzimní prázdniny

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

Ceny obědů v základní škole:

Děti 3 – 6 let

přesnídávka
svačina
Oběd
Děti nad 6 let
přesnídávka
svačina
oběd

8 Kč
8 Kč

žáci do 10ti let

22 Kč

žáci 11-14 let

23 Kč

žáci nad 15 let

24 Kč

20 Kč
8 Kč
8 Kč
22 Kč

