
Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou, 

 517 03 Skuhrov nad Bělou 138,   

skuhrovms@seznam.cz   tel. č. 778 409 246    http://www.zsskuhrov.cz/ 
 

 

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 

 
Tento dodatek je vydán z důvodu změny v elektronické evidenci strávníků, jejich elektronické 

nahlašování a odhlašování strávníků a změny úplaty ve stravování s účinností od 1. 3. 2023. 

 

Úplata za stravování 

 
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě se zákonnými zástupci způsob a 

rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno 

v mateřské škole, stravovalo vždy. Při zdravotních potížích a po doporučení od lékaře je možné 

po písemné dohodě vytvořit výjimku.   

 

Zákonní zástupci si vyřizují vše, co se týká stravování, výhradně u vedoucí školní jídelny, 

učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní. 
 

 

Přihlášky ke stravování. Nový strávník se přihlásí písemnou přihláškou, kterou mu vydá 

vedoucí ŠJ.  Dle docházky do MŠ nahlašuje strávník způsob odběru stravy – celodenní (svačina, 

oběd, svačina) nebo polodenní (svačinka, oběd). Jakékoliv změny osobních údajů strávníka, 

týkající se přihlášky, je nutno oznámit vedoucí ŠJ. 

 

Odhlašování strávníka: Odhlášení strávníka na následující den je možné do 13.30 hod 

předešlého pracovního dne pouze elektronicky na www.strava.cz. První den nepřítomnosti má 

strávník právo v době od 11.00 do 13.00 hod odebrat oběd do jídlonosiče za sníženou cenu dle 

platných limitů na nákup potravin. Na ostatní dny nemoci musí být strávník odhlášen zákonným 

zástupcem. Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození a to dle vyhl. 272/2021 Sb. 

V případě náhlého onemocnění dítěte lze výjimečně odhlásit stravu  

na daný den telefonicky, a to pouze v kuchyni MŠ na telefonním čísle 778 546 697, nejpozději 

však do 7:00 hodiny ranní.  

 

Pokud je dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, má povinnost se stravovat vždy 

dle vyhlášky 14/2005, §4, odst. 1). Tedy nelze odhlásit stravu dítěte, pokud je  v ten den v MŠ 

přítomen.   

Možnost odhlášení celodenní stravy, obědu, přesnídávky a svačiny:  

- nemoc 

- návštěva lékaře 

- rodinné důvody 

- dopolední přesnídávku lze odhlásit pouze při nepřítomnosti dítěte v dopoledních 

hodinách v MŠ z důvodu návštěvy lékaře či logopeda    

- odpolední svačinu lze odhlásit při odchodu dítěte z MŠ po 12 hodině, tedy po obědě 

- Odhlášení stravy provádí pouze rodič (zákonný zástupce) na www.strava.cz.   
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Způsob platby: 1) jednorázová záloha na pololetí, nebo celý školní rok 

      2) převodním příkazem z vlastního účtu 

 

Stravné činí dle Vyhlášky 107/2005 Sb.: 

 

Pro děti 3-6leté: přesnídávka – 11,-Kč, oběd – 30,-Kč, svačinka – 11,-Kč = celodenní strava - 

52,-Kč. 

 

Pro děti 7leté*: přesnídávka: 12 – Kč, oběd – 32,-Kč, svačinka 12,-Kč = celodenní strava = 

57,-Kč. (*Toto se týká všech dětí, které v daném školním roce dosáhnou věku 7 let, tzn., že pro 

ně už od 1. 9. 2022 platí zvýšená sazba za stravné.) 

 

Stravné se platí trvalým příkazem na bankovní účet převodem z účtu zákonného zástupce dítěte 

na účet 19-1244218369/0800. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, který je součástí 

přihlášky ke stravování. 

 

Příklady výše trvalých příkazů: celodenní strava a školné = 1440,- měsíčně, celodenní strava 

starších dětí 1140,- měsíčně (dětem s povinnou předškolní docházkou se nepočítá školné.)  

 

 

 

 

 


