Důležité upozornění pro rodiče strávníků
Od 1.8.2018 bude u sloučených plateb nutné správně identifikovat, zda se jedná
o platbu za stravné + školné v MŠ, nebo za stravné + školné v ŠD. Z tohoto
důvodu prosím všechny rodiče, kterých se to týká, nebo týkat bude, aby u platby
nově uváděli specifický symbol, podle kterého bude možné určit, zda platba
obsahuje poplatek za školní družinu, nebo mateřskou školu.
V platbě za stravné + školné za školní družinu uvádějte specifický symbol 111
V platbě za stravné + školné za mateřskou školu uvádějte specifický symbol 222
Variabilní symbol se nemění, nadále zůstává v platnosti variabilní symbol, který
vám byl přidělen.
Pokud se po 1.9.2018 stane, že u sloučené platby nebude uveden specifický
symbol, nebude zřejmé, že se jedná o sloučenou platbu a celá částka bude
připsána na účet stravného, přičemž poplatek za školní družinu nebo mateřskou
školu bude veden jako neuhrazený. Věnujte prosím zvýšenou pozornost
zadávání vašich příkazů k platbám. Veškeré dotazy vám zodpoví vedoucí školní
jídelny
Změny v cenách obědů
Ceny obědů platné od 1.9.2018 , splatnost vždy do 25.dne předcházejícího
měsíce (první platba v srpnu,poslední platba v květnu)
I. kat. 7-10 let

23,- Kč/oběd

záloha 483,-/měsíc + 200,- družina= 683,-

II. kat. 11-14 let

24,-Kč/oběd

záloha 504,-/měsíc

III.kat. 15 let a více 26,-Kč/oběd

záloha 546,-/měsíc

MŠ do 6 let 32,- Kč

záloha 672,- + 450,- školné = 1122,-/měsíc

MŠ 7 letý

záloha 777,-/měsíc předškoláci bez školného

37,-Kč

č. účtu pro platby :

41123824/0600 VS- evidenční č. žáka
SS 111 stravné + družina
SS 222 stravné + školné MŠ

Strávníci ŠJ jsou zařazováni do příslušných kategorií podle věku(dle vyhl.
107/2005 sb. o školním stravování),kterého dosáhnou v příslušném školním roce
tedy do 31.8.2019.(např.žák, který dovrší 11 let např. 25.8.2019 je automaticky
zařazen od 1.9.2018 do II.kategorie - oběd za 24,- Kč) .
Cizí strávníci-sociální program 49,-Kč/oběd
Cizí strávníci ostatní

53,- Kč/oběd

