
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace

Finanční limity na nákup potravin - ceny stravy pro děti MŠ
Dle finančních limitů na nákupy potravin stanovených vyhláškou o školním stravování

stanovím ceny stravného s platností od 1. 09. 2022

Cena stravného pro děti do 6 let limit stanovený

I. pro děti 3-6 leté Vyhláškou 

nápoje 4,00 Kč 4,00 - 6,00

přesnídávka 9,00 Kč 8,00 - 11,00

tzv. zvykání 13,00

oběd 18,00 Kč 17,00 - 30,00

svačina 8,00 Kč 8,00 - 11,00

cena celodenní stravy dítěte do 6 let 39,00 37 - 58

Cena stravného pro děti                         - starší 6 let limit stanovený

II. pro děti 7-8 leté Vyhláškou 

nápoje 4,00 Kč 4,00 - 6,00

přesnídávka 9,00 Kč 9,00 - 15,00

tzv. zvykání 13,00

oběd 20,00 Kč 20,00-39,00

svačina 8,00 Kč 8,00 - 12,00

cena celodenní stravy dítěte staršího  6 let 41,00 41 - 72

Cena diety bezlepkové a bezmléčné do 6 let limit není stanoven

III. pro děti 3-6 leté Vyhláškou 

nápoje 4,00 Kč

přesnídávka 9,00 Kč

tzv. zvykání 13,00

oběd 21,00 Kč

svačina 12,00 Kč

cena celodenní stravy dítěte na dietě 46,00

Cena diety bezlepkové a bezmléčné  - starší 6 let limit není stanoven

IV. pro děti 7-8 leté Vyhláškou 

nápoje 4,00 Kč

přesnídávka 10,00 Kč

tzv. zvykání 14,00

oběd 26,00 Kč

svačina 12,00 Kč

cena celodenní stravy dítěte na dietě 52,00

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, dle věku

Úplata za školní vzdělávání  750 Kč ve školním roce 2022/2023

doporučujeme bezhotovostní platební styk

účet školní jídelny 2801772587/2010

variabilní symbol rodné číslo dítěte

poznámka jméno a příjmení dítěte

splatnost nejpozději 1. den daného měsíce

Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě,

mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny. Změnu je třeba 

nahlásit písemně předem ( do sešitu na nástěnce s podpisem nebo mailem)

 Děti, které odcházejí výjimečně po obědě, si svačinu berou  v poledne.

Ostrava, 03.06.2022 Dana Schönová


