
Informace k úhradám stravného v ZŠ a MŠ Povrly

V souladu s § 164 a 166 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky
MŠMT č.  107/2005 Sb.,  o školním stravování,  v platném znění  a dle  přílohy č.  2 k vyhlášce  
č. 107/2004 Sb., v platném znění, se určuje finanční limit potravin dle věkové skupiny strávníků
takto:

Věkové skupiny strávníků finanční limit
MŠ
3 – 6 let 45,- Kč/oběd 
7 – 10 let 50,- Kč/oběd 

ZŠ
7 – 10 let 35,- Kč/oběd 
11 – 14 let 37,- Kč/oběd 
15 a více let 40,- Kč/oběd 

Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
podle věkových skupin. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně (pouze první
den nemoci lze oběd vydat do přenosných nádob). Je povinností strávníka si vždy obědy odhlásit 
v případě jeho nepřítomnosti.  

Úhrada stravného

1) bankovním převodem na účet školní jídelny (FIO Banka)

číslo účtu:   2400863752/2010

Rodiče  vyplní přihlášku ke stravování (přihlášku je možné vyzvednout v jídelně nebo stáhnout  
z webových stránek školy) a následně odevzdají vedoucí školní jídelny. Při vyplnění zvolí způsob
platby – trvalý příkaz (měsíčně) nebo jednorázový příkaz měsíčně.

Částka musí být vždy uhrazena nejpozději do 25.  na měsíc následující (tzn. např. k 25. květnu
hrazen červen). Vždy  musí být uveden variabilní symbol (evidenční číslo žáka). U sourozenců
musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Po doručení částky stravného bude mít strávník
automaticky obědy přihlášené na následující měsíc.

2) formou hotovostní úhrady u vedoucí školní jídelny:

Částka  musí  být   uhrazena  nejpozději  k  poslednímu  pracovnímu  dni  před  následujícím
měsícem.

Dny úhrad:
pondělí, středa, pátek                                      6:30  -  8:00 hod.
poslední den v měsíci                                     6:30  -  8:00 hod. a 14:00  - 16:00 hod.

V době hlavních prázdnin se prodávají obědy pro žáky ZŠ pouze v přípravném týdnu (denně od
8:00 až 12:00 hod.). 

Úhrada stravného a úplaty za vzdělávání a školské služby v MŠ za měsíce červenec nebo srpen
musí být uhrazeny do konce června.



Částka  musí  být   uhrazena  nejpozději  k  poslednímu  pracovnímu  dni  před  následujícím
měsícem.

Každý strávník (mimo MŠ) si musí zakoupit v hotovosti kreditní kartu (41,00 Kč) nebo čip
(zálohová  cena  122,00  Kč  –  při  vrácení  nepoškozeného  čipu  se  částka  vrací  opět  
v hotovosti).  Karta nebo čip platí po celou dobu školní docházky.  Při ztrátě nebo znehodnocení
karty či čipu si musí strávník zakoupit nové.  
 

Odhlášení obědů

- osobně  od 6:30 – 8:00 hod. a od 13:30 – 14:00 hod. pro následující den.
- telefonicky, SMS zprávou, e-mailem do 6:30 hod.

Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě. 
Při dalších úhradách v hotovosti budou odečteny.
 
Za  neodhlášenou  a  neodebranou  stravu  se  neposkytuje  věcná  ani  finanční  náhrada.  Obědy  na
svátky, prázdniny a ředitelské volno jsou automaticky odhlášeny. Při placení bankovním převodem
bude vyúčtování prováděno 1x ročně po uplynutí školního roku vždy nejpozději do 20. 7. Přeplatky
se převádějí do nového školního roku. Na žádost zákonného zástupce lze přeplatek vrátit na účet
plátce. Po ukončení školní docházky na naší škole se přeplatek za stravné vrací automaticky na účet
plátce.

ŠJ:   Tel. číslo: 736 464 515, e-mail: sjzspovrly@volny.cz
MŠ: Tel. číslo: 731 495 482, e-mail: ms.povrly@volny.cz.

Výdej obědů: 11:45  - 13:45 hod.

V Povrlech dne 1. 9. 2022

Jana Marešová Mgr. Věra Slezáčková
vedoucí školní jídelny         ředitelka školy
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