
Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace, Gudrichova 223, Raduň 

 

 

 

Pravidla pro čerpání stravy MŠ 
 

 

Platba stravného je trvalým příkazem z kteréhokoli peněžního ústavu.  

Číslo účtu školní jídelny je 86-6915060287/0100. Variabilní symbol se uvádí osobní číslo dítěte, které vám 

sdělí vedoucí školní jídelny po odevzdání přihlášky ke stravování. Záloha činí 900,- Kč/měsíc. Termín 

provedení platby nejpozději do 20. dne v daném měsíci. Vyúčtování se provádí v únoru a v červenci. 

 

 

3 až 6 let přesnídávka 11,-- Kč od 7 let přesnídávka 12,-- Kč 

 oběd 21,-- Kč  oběd 21,-- Kč 

 svačina 11,-- Kč  svačina 12,-- Kč 

 

 

Odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem do 10:00 hodin telefonicky nebo 

elektronicky na stránkách školy. Pouze v pondělí je výjimka, kdy je možno z důvodu 

nemoci odhlásit dítě do 8.00 hodin ještě na tentýž den. 

 
Do školní jídelny je každý den doručena písemná docházka na následující den do 10:00 hodin. Případné 

změny po této donášce nahlásí rodiče telefonicky vedoucí školní jídelny. 

 

Dle zákona 561/2004 Sb. § 122 školské zařízení zabezpečuje hmotnou péči (stravu) o děti pouze po dobu 

jejich pobytu v MŠ. Vyhláška 107/2005 Sb. § 4 stanoví první den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ 

za pobyt v MŠ a je možno oběd vyzvednout za dotovanou cenu. 

Pokud se rodiče stravují ve školní jídelně a chtějí si ze závažného důvodu (nemoc, lékař apod.) odebrat oběd 

i pro dítě z MŠ ve školní jídelně, musí tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně nejpozději do 10:00 hodin. 

 

Podle vyhlášky č.107/2005 ze dne 25. února 2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou 

stanoveny finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci 

zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku, přičemž školní rok je ukončen 31. 8. 

 

Žádáme rodiče, aby si řádně rozmysleli docházku svého dítěte do mateřské školy. Z technických důvodů nelze 

v průběhu měsíce měnit způsob stravování (celodenní nebo polodenní strava). Změnu je třeba nahlásit 

nejpozději 3 pracovní dny před zahájením nového měsíce.   

 

Jídelníčky najdete na stránce www.zsams-radun.cz. 

 

vedoucí školní jídelny: Pavlína Mainušová, tel. 553 796 136 

http://www.zsams-radun.cz/

