Vážení rodiče!
Protože došlo k navýšení téměř všech druhů potravin, jsme nuceni navýšit
od 1.9.2019 ceny obědů.
Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování
č. 107/2005 dle věkových skupin takto:
Celodenní stravování dětí MŠ (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)
Věková kategorie 3 - 6 let ……………………….. 36,-

/ 8,- 21,- 7,- /

Věková kategorie 7 - 10 let …………………….... 38,-

/ 8,- 23,- 7,- /

Žáci ZŠ
Věková kategorie 7 – 10 let………........................ 23,Věková kategorie 11 – 14 let…………………….. 25,Věková kategorie nad 15 let……………………... 28,-

Nové ceny a veškeré informace o stravování najdete na nástěnce ZŠ a MŠ
a na internetových stránkách ZŠ, MŠ a OÚ.
Další změnou je nový variabilní symbol ( VS ) pro platbu stravného!!!
Každý strávník bude mít svůj VS. Začátkem srpna všichni obdrží e-mail. V něm bude
uvedena informace o vrácené částce za školní rok 2018/2019, rozpis platby za stravné
na školní rok 2019/2020, číslo účtu, nový VS a částka.
Záloha musí být uhrazena do 20. 8. 2019, poslední platba proběhne 20. 5. 2020.
Dotazy a připomínky týkající se stravování a platby stravného je možné sdělit vedoucí
stravování na pracovišti, na e-mail jídelna.zsmoutnice@seznam.cz nebo na nové telefonní
číslo, na které můžete posílat i SMS – 602 180 134!!!

Informace o dalších úplatách
Školné v mateřské škole bude od 1. 9. 2019 zvýšeno na 350,- Kč za celodenní pobyt.
Kalkulaci školného zveřejní vedoucí učitelka na nástěnce MŠ.

Od září se otevírá druhé oddělení školní družiny. Rodičům žáků základní školy zašleme
v srpnu předběžnou přihlášku do školní družiny. Provoz ŠD bude probíhat od 6:30 do 16:30
hodin. S paní vychovatelkou bude spolupracovat ve družině pan vychovatel, posílíme
odpolední sportovní aktivity žáků. Měsíční úplata za školní družinu bude od 1. 9. stanovena
na 100,- Kč.

Škola během prázdnin vymění pevnou telefonní linku za mobilní telefony.
Kontakt – ředitelka školy Mgr. Milena Emmerová: 602 560 815

