Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace
Libhošť 90, 742 57 Libhošť
tel: 734 314 891

Informace pro rodiče o platbách za stravné 2020/2021
Pro následující školní rok 2020/2021 zadejte pro úhradu stravného trvalý příkaz, kterým
měsíčně předem uhradíte zálohu na stravné.
Trvalý příkaz zadejte na pobočce Vaší banky.
Výše stravného činí pro:






MŠ poloden
MŠ celoden
MŠ odklad
ZŠ kat. 7-10 let
ZŠ kat. 11-14 let

22 x 25,- Kč = 550,- Kč
22 x 32,- Kč = 704,- Kč
22 x 37,- Kč = 814,- Kč
22 x 23,- Kč = 506,- Kč
22 x 25,- Kč = 550,- Kč

Stravné je splatné k 23. dni v měsíci. Upozorňuji rodiče, kteří neuhradí dítěti stravné
dopředu, že od 1. dne neuhrazeného měsíce dítě nedostane oběd. Dlužné stravné bude
možno uhradit hotově na pokladně ZŠ a MŠ, u p. učitelky Petry Blažkové, tel. 734 314 893.
Vrácení přeplatků stravného bude v únoru a v červenci, částka Vám bude zaslaná na účet.
Odhlášení obědů je možné do 8.hod. daného dne na tel. čísle: 734 314 892. V případě
nemoci má dítě nárok na oběd pouze 1.den, potom je nutné jej odhlásit, abychom Vám
neúčtovali i režijní náklady.
Trvalý příkaz zadejte pro účet ZŠ a MŠ Libhošť 90 u Komerční banky Nový Jičín,
číslo účtu:
86-6353850227/0100
Variabilní symbol: má každý žák svůj
Konstantní symbol: 0308

Záloha na 09/2020 se hradí ihned jednorázovým příkazem nebo v hotovosti do pokladny
školy, poté si prosím nastavte trvalý příkaz.

Výše měsíční částky pro trvalý příkaz:
l. platba – splatnost 24.9.2020 (záloha na říjen)
Poslední platba: zadejte ukončení trvalého příkazu
Školáci ZŠ: k datu 23.5.2021

Děti v MŠ, pokud budou docházet i v červenci:
k datu 23.6.2021
Děti v MŠ, pokud nebudou docházet v červenci: k datu 23.5.2021

IČ 72542179

e-mail: zsamslibhost@seznam.cz

datová schránka: u8g7age

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace
Libhošť 90, 742 57 Libhošť
tel: 734 314 891

Výše stravného na školní rok 2020/2021
MŠ

ZŠ:

Přesnídávka
Oběd
Svačina
7-10 let oběd:
11-14 let oběd:

7,- Kč
18,- Kč
7,- Kč
23,- Kč
25,- Kč

odklad:

7,- Kč
23,-Kč
7,- Kč

Děkuji. V. Vladyková, vedoucí Školní jídelny, tel. 606 089 249
Na vědomí: Mgr. Svatopluk Šenk, ředitel školy

IČ 72542179

e-mail: zsamslibhost@seznam.cz

datová schránka: u8g7age

