Vážení rodiče,
oznamujeme, že od 1. 6. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného
v důsledku navýšení cen potravin. Strávníci, kteří platí stravu inkasním
způsobem, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo
je třeba limit navýšit. Režijní a osobní náklady na stravné - doplatek za
neodhlášenou stravu (platí se v případě, kdy dítě nemá nárok na stravné a
oběd si neodhlásí).

Žádáme vás o neprodlenou kontrolu a případné navýšení
inkasního limitu.
Platba na měsíc červen 2022 bude stažena 20. 5. 2022.
Děkujeme za spolupráci
vedení školy
PS: Případné další dotazy směřujte prosím přímo na
sekretariát tel. 596 013 171

Na MŠ Písky, MŠ tovární

Vážení rodiče,
oznamuje, že od 1. 6. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného v důsledku navýšení cen potravin.
Strávníci, kteří platí stravu inkasním způsobem, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo
je třeba limit navýšit. Režijní a osobní náklady na stravné - doplatek za neodhlášenou stravu (platí se

v případě, kdy dítě nemá nárok na stravné a oběd si neodhlásí). Cena doplatku režijních nákladů je
pro všechny kategorie jednotná ve výši 42,- Kč.
cena od
1. 1. 2022

Kategorie pro mateřské školy

nový inkasní
limit

cena od
1. 6. 2022

I. kategorie celodenní strava pro děti do 6 let

39,00 Kč

44,00 Kč

1.300,00 Kč

II. kategorie celodenní strava pro děti od 7 let

44,00 Kč

49,00 Kč

1.300,00 Kč

ZŠ Záblatí
Vážení rodiče,
oznamuje, že od 1. 6. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného v důsledku navýšení cen potravin.
Strávníci, kteří platí stravu inkasním způsobem, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo
je třeba limit navýšit. Režijní a osobní náklady na stravné - doplatek za neodhlášenou stravu (platí se

v případě, kdy dítě nemá nárok na stravné a oběd si neodhlásí). Cena doplatku režijních nákladů je
pro všechny kategorie jednotná ve výši 42,- Kč.
Kategorie pro základní školu
I. kategorie (děti 7 – 10 let)
II. kategorie (děti 11 – 14 let)

cena od 1. 1. 2022
cena od 1. 6. 2022
27,00 Kč
29,00 Kč
29,00 Kč
31,00 Kč

nový inkasní limit
1000,00 Kč
1000,00 Kč

ZŠ Bezručova

Vážení rodiče,
oznamuje, že od 1. 6. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného v důsledku navýšení cen potravin.
Strávníci, kteří platí stravu inkasním způsobem, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo
je třeba limit navýšit. Režijní a osobní náklady na stravné - doplatek za neodhlášenou stravu (platí se

v případě, kdy dítě nemá nárok na stravné a oběd si neodhlásí). Cena doplatku režijních nákladů je
pro všechny kategorie jednotná ve výši 47,- Kč.
Kategorie pro základní školu
I. kategorie (děti 7 – 10 let)
II. kategorie (děti 11 – 14 let)

cena od 1. 1. 2022
cena od 1. 6. 2022
28,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
32,00 Kč

nový inkasní limit
1000,00 Kč
1000,00 Kč

