
Základní škola a mateřská škola  Babice nad Svitavou, p.o.
Babice nad Svitavou 139, 664 01 pošta Bílovice nad Svitavou

Telefon: +420 545 237 150
IČO: 70299641 IZO: 600 110 796

Č. úč. 27-8089460287/0100

Informace rodičům ZŠ a MŠ k platbám stravného 2019/20

I. Stravné můžete platit: 1. souhlasem k inkasu
                                    2.  trvalým příkazem formou paušálu

3.v hotovosti – pouze výjimečně v mimořádných případech

U všech forem platby prosím do 10.9. uhraďte zálohu na stravné v takové výši, jaká 
je měsíční platba podle věku (bod II) 

ad 1. Pokud již máte zřízený souhlas k inkasu, nechte jej běžet dále. Maximální částku 
uvádí bod II. Inkasem Vám bude stravné zpětně strháváno, dle přesně vybraných 
obědů

ad 2. Pokud chcete platit trvalým příkazem, zadejte si k 15. každého měsíce částku od 
září do června v hodnotě dle věku (uvádí bod II)

3. Ve výjimečných případech  je možno platit individuálně v hotovosti, dle domluvy s 
vedoucí školní jídelny.

II. Měsíční platby podle věku:
- dětí ze ZŠ  600,- Kč
- děti ze ZŠ, které dosáhnou v průběhu tohoto školního roku 11 let: 700,- Kč
- dětí v MŠ (3-6 let): 900,- Kč
 - děti v MŠ, které dosáhnou v průběhu tohoto školního roku 7 let: 1 000,- Kč

Nově stravované dítě je možno přihlásit  na oběd u vedoucí školní jídelny 
prostřednictvím přihlášky, kterou dítě dostane. Na přihlášce bude uveden jeho 
variabilní symbol, který používejte pro označení platby. Svým podpisem na 
přihlášce potvrzujete, že jste se seznámili se směrnicí školní jídelny o placení 
stravného.

Pokud Vaše dítě již chodilo u nás na obědy a nic se nezměnilo, nemusíte znovu 
vyplňovat přihlášku.   



III. Ceny stravování:

Cena obědu činí pro ZŠ: 7-10 let 25,- Kč
                          11-14 let 26,- Kč

Mateřská škola 3-6 let: přesnídávka 8,- Kč
                                    oběd 21,- Kč
                                    svačina 8,- Kč
                                   pitný režim  4,- Kč
Celkem:                              41,- Kč   

Mateřská škola od 7 let: přesnídávka 9,- Kč
                                          oběd 25,- Kč
                                         svačina 9,- Kč
                                      pitný režim 4,- Kč
Celkem:                              47,- Kč

IV. Odhlašování:

Omluvit d.ítě z obědu je nutno den dopředu a to na dobu určitou (od/do)
- nejlépe na email babice.jidelna@seznam.cz
- dále pak je možno omlouvat do sešitu v MŠ
- telefonicky nebo SMS na mobil  702 031 133.

Pokud dítě náhle onemocní, lze vyzvednout oběd z jídelny MŠ nebo výdejny ZŠ od 
11:00 do 11:30 hod, do vlastního čistého jídlonosiče. Tato možnost platí jen pro první 
den nemoci, dále není možné odnášet jídla ze ŠJ. 

V. Ostatní
Pokud má dítě nějakou alergii, je nutno na to upozornit vedoucí školní jídelny a donést
potvrzení od lékaře.

Jakékoliv dotazy a připomínky můžete směrovat přímo na paní vedoucí školní jídelny.

Jídelníčky  byly  konzultovány  i  s  hygienickou  stanicí  (KHS  Brno). Nebyly
shledány žádné nesrovnalosti, jídelníček byl označený jako nápaditý a pestrý. Snažíme
se  o vyváženou stravu,  pokud  možno  uvařenou   z  čerstvých  surovin  (ne
polotovarů) a  technologicky i hygienicky správně připravenou.

Vypracovala:
Ludmila Kleinbauerová, vedoucí školní jídelny

Schválila, dne 28.8.2019
Mgr. Kateřina Gančarčíková, ředitelka ZŠ a MŠ
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