
INFORMACE PRO RODIČE 

POKYNY K ÚPLATĚ ZA STRAVOVÁNÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

V MATEŘSKÉ ŠKOLE HELVÍKOVICE, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
(DÁLE JEN „MŠ HELVÍKOVICE“) 

 

POKYNY K ÚPLATĚ ZA STRAVOVÁNÍ V MŠ HELVÍKOVICE: 

Stravné je dotované a zákonný zástupce platí pouze cenu potravin. 

 

Cena stravného: 

děti MŠ do 6 let  

34,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina + pitný režim po celý den) 

27,- Kč (přesnídávka, oběd + pitný režim) 

7,- Kč (odpolední svačina) 

děti MŠ do 7 let 

34,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina + pitný režim po celý den) 

27,- Kč (přesnídávka, oběd + pitný režim) 

7,- Kč (odpolední svačina) 

 

Úplata za stravné se platí zálohově bankovním převodem na účet MŠ Helvíkovice. 

č. bankovního účtu: 181 714 239 /0300 (ČSOB a.s.) 

částka: cca 740,- Kč/měsíc 

variabilní symbol:  

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

 

Aby byla měsíční platba včas na kontě dítěte, je nutné podat příkaz k úhradě do 25. dne 

předcházejícího měsíce. Případné nezaplacení stravného nebo školného může být důvodem 

k vyloučení dítěte z MŠ Helvíkovice.  

 

 

POZOR! 

Pokud má dítě na svém kontě peníze, má automaticky objednanou stravu (tj. i na další 

měsíc), neboť zůstatek účtu se převádí do dalšího měsíce.  

V případě, že dítě na svém kontě peníze nemá, nemůže se účastnit docházky do té doby, 

než na kontě bude mít dostatečné finanční prostředky (nemůže jíst na dluh). Zákonný 

zástupce bude včas upozorněn na nízké finanční prostředky na stravovacím kontě. 

Vyúčtování stravného bude provedeno všem k 30. červnu. Zůstatek bude převeden na další 

stravovací období. Při ukončení docházky bude stravování vyúčtováno a přeplatek zaslán 

na bankovní účet zákonného zástupce.  



 

Přihlašování + odhlašování stravy: 

způsoby: 

osobně přímo u personálu MŠ Helvíkovice 

telefonicky 

465 614 147 

737 188 333  

(prosíme o přesné vymezení od do) 

 

obědy den předem, popř. do 7 hodin ráno téhož dne 

odpolední svačina do 7:30 hodin téhož dne 

 

Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se dítě přítomné 

v mateřské škole musí stravovat vždy, pokud je přítomno. V případě, že se dítě účastní pouze 

dopoledního vzdělávání, odpolední svačinu odebrat nemusí, v  tom případě ji rodič odhlašuje! 

V případě náhlého onemocnění je možné neodhlášený oběd vyzvednout pouze 1. den 

ve školní jídelně – výdejně od 12:00 do 11:15 hodin do svého jídlonosiče.  

Pokud je dítě nemocné, zákonný zástupce je povinen svoje dítě odhlásit ze stravování, jinak 

mu bude strava účtována v plné ceně včetně nákladů. 

 

POKYNY K ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ HELVÍKOVICE: 

Úplata za předškolní vzdělávání: 

cena za měsíc 400,- Kč 

cena za měsíc, v němž se dítě neúčastnilo docházky 200,- Kč 

cena za prázdninový provoz  

(červenec – srpen) 
400,- Kč 

děti s povinnou předškolní docházkou  

(školní rok, jenž následuje po dovršení 5 let věku dítěte) 

0,- Kč  

(bezúplatně) 

 

Úplata za předškolní vzdělávání se platí zálohově bankovním převodem na účet 

MŠ  Helvíkovice. 

č. bankovního účtu: 181 714 239 /0300 (ČSOB a.s.) 

variabilní symbol:  

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

 

Aby byla měsíční platba včas na kontě dítěte, je nutné podat příkaz k úhradě do 25. dne 

předcházejícího měsíce. Je třeba zadat platbu po dobu 11 měsíců (srpen – červen, 400,- Kč).  

V případě, že dojde ke snížení platby z důvodu omezení docházky, poměrná část (200,- Kč) 

bude v následujícím měsíci navrácena zpět na účet zákonného zástupce. Případné 

neuhrazení úplaty a písemné nedomluvení náhradního termínu může být důvodem 

k vyloučení dítěte. 



PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  

V MATEŘSKÉ ŠKOLE HELVÍKOVICE, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

jméno a příjmení dítěte:  

variabilní symbol:  

datum narození dítěte:  

adresa trvalého bydliště dítěte:  

jméno a příjmení zákonného zástupce:  

k
o
n
ta

k
t:

 telefonní číslo:  

e-mail:  

 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odhlašovat stravu a provádět úhrady 

za stravné a předškolní vzdělávání. 

Seznámil jsem se s pokyny ke stravování a vnitřním řádem školní jídelny – výdejny. 

Přihláška ke stravování se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

V Helvíkovicích dne  

 

              

    ................................................................. 

                                                                                                                                           podpis zákonného zástupce                            

 

 


