
INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ – 2021/2022

KAŽDÝ STRÁVNÍK ( který doposud stravu neodebíral ) MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠEN.
Přihláška pro děti z mateřské školy je součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Přihláška pro žáky základní školy je k vyplnění na webových stránkách ZŠ Vápenná nebo v tištěné 
podobě u provozářky školní jídelny. 
Vyplněnou donést osobně provozářce školní jídelny či poslat e-mailem na: jidelna.vapenna@centrum.cz
Přeplatky na stravném byly v měsících červenci 2021 a srpnu 2021 vráceny všem převodem na účet, 
takže strávníci, kteří hradí stravu bankovním převodem, mají počáteční stav 0,-Kč. 

Možnosti platby stravného: 
Bankovním převodem na číslo účtu –  288 502 527 / 0300                                

Jednorázová platba:
Zadat: Příjmení a jméno dítěte, třída – stravné – měcíc/rok 
Zadat -  Novák  Jan, 7.tř., stravné na 9/2021
Pokud jste strávník MŠ a platíte školné, to prosím posílejte zvlášť.
Zadat – Nováková , školné na 9/2021 
Školné lze zaplatit na celý rok.

Trvalý příkaz:
Zadat: Příjmení a jméno dítěte, částka ( počet dní 22 x cena oběda). 
Splatnost k 25. dni (předcházejícího měsíce).
Přeplatky budou vráceny pouze 1 x ročně (v červenci, srpnu nebo na začátku školního roku).
                                           
V hotovosti   u provozářky školní stravovny
Platí se na každý měsíc, dle údajů vyvěšených na nástěnce nebo webových stránkách školy.

Odhlašování stravného ZŠ:

Povinností zákonného zástupce je jakoukoli nepřítomnost dítěte či žáka při stravování odhlásit. 
Pokud dítě nebude další měsíc stravu odebírat, je nutné ho řádně u provozářky školy odhlásit 
(nestačí pouze stravu nezaplatit).

 Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!

 Telefonicky na číslo 584 439 109

 formou SMS na číslo 732 772 178

 E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz

Stravné na školní rok 2020 / 2021
Strávníci MŠ do 6 let celodenní…………….41,00 Kč.
Strávníci MŠ do 6 let polodenní………….…33,00 Kč.
Strávníci MŠ nad  7 let celodenní…………...47,00 Kč.
Strávníci MŠ nad  7 let polodenní………….. 38,00 Kč.
Strávníci ZŠ 7 – 10  let…………..….……….25,00 Kč.
Strávníci ZŠ nad 11 – 14 let…..…………. ....27,00 Kč.
Strávníci ZŠ nad 15 a více let………… ….…29,00 Kč.
Dospělí zaměstnanci ZŠ a MŠ…………… …30,00 / 28,00 Kč. ( Zbytek hrazen FKSP )
Dospělí cizí ………………………………….75,00 Kč.

Věk dětí se posuzuje podle dosažení ve školním roce.
Od 1.9. 2021– 31.8. 2022 – Pokud v této době dovrší věku MŠ - 7,  ZŠ - 11, 15 – spadají do 
kategorie nad.

Ve Vápenné dne 23.8. 2021                                                                             Provozářka MŠ Vápenná
                                                                                                                                   Ivana Kargerová


