Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Cena za stravné pro školní rok 2020/2021
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. v platném znění, o školním stravování jsou žáci zařazování do výživových norem a
finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. až 4. Dle školského zákona 561/2004
Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
strávníci 3-6 let
/ koef. 0,5 /
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Celodenní stravné
/přesnídávka+oběd+svačina/
Polodenní stravné
/přesnídávka+oběd/
nebo
/oběd+svačina/

9,- Kč
20,- Kč
7,- Kč
36- Kč
29,- Kč
27,- Kč

Strávníci 7 – 10 let /pokud dovrší ve školním roce ( tj. od 1.9. do 31.8.) sedmi let
/ koef. 0,6 /
Přesnídávka
9,- Kč
Oběd
24,- Kč
Svačina
7,- Kč
Celodenní stravné
40,- Kč
/přesnídávka+oběd+svačina/
Polodenní stravné
/přesnídávka+oběd /
33,- Kč
nebo
/oběd+svačina/
31,- Kč

Způsob platby

1.

Inkasní způsob platby ze všech bank, platba zpětně za předchozí měsíc.
Zadat svolení k inkasu / limit 2500,- Kč / a potvrdit na přihlášce ke stravování.

Číslo účtu pro svolení k inkasu 0100103031/0800

2.
Platba v hotovosti – pouze ve zvláštních případech:
na odloučeném pracovišti ŠJ Vrchlického 19

v suterénu budovy – v kanceláři u ved. školního stravování p. Petry Smoluchové

v pracovní dny – v době od 6.30 do 15.00 hodin

zálohově vždy nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce.
v mateřské škole Sluníčko, Evaldova 25,

v 1. patře budovy – v kanceláři účetní školy p. Jaromíry Urbanové,

v pracovní dny – v době od 6.30 do 15.00 hodin

zálohově vždy nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce.

3.

Jednorázová platba na běžný účet MŠ 101 401 081/0300 – pouze pro doplacení neprošlé inkasní
platby.

Smoluchová Petra, vedoucí školní jídelny
V Šumperku 1.9.2020

