
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ V MŠ
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
Školní jídelna je v provozu v pracovní dny. Přihlášení probíhá na základě
přihlášky (vydává vedoucí ŠJ). Odhlašování dopoledních přesnídávek a obědu
probíhá dohromady (nelze odhlásit jen jeden pokrm). 
Odpolední svačinku lze odhlásit samostatně.

Výdejna stravy je v provozu spolu s MŠ v pracovní dny a v době prázdninového
provozu. Obědy a svačinky se odhlašují vždy den předem do 9 hodin. 
Pokud není možné včas stravu odhlásit, lze vyzvednout za obvyklou cenu 
v době od 11.00 do 11.30, a to pouze první den nepřítomnosti dítěte.
Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.
 
VĚKOVÉ KATEGORIE STRÁVNÍKŮ
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky
pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Děti a žáci jsou rozděleni do věkových
kategorií:
3–6 let – platba 43 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
7–10 let – platba 45 Kč (svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku 
(v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
Pokud rodiče dítě včas neodhlásí ze stravování, zaplatí od druhého dne plnou
cenu oběda tj. včetně ceny potravin, věcné i osobní náklady. Jde o smluvní
cenu tj. výše finančního normativu.

VÝDEJ STRAVY
Dopolední přesnídávka od 8.30, obědy od 11.45 do 12.15,
odpolední svačinka od 14.30.

ZPŮSOB PLATBY – UPŘEDNOSTŇUJEME FORMU INKASO
Stravné se platí zpětně za předchozí měsíc inkasem, které se strhává druhý
pracovní den v měsíci. Částku pro INKASO nastavte 1 400 Kč. Ve výjimečných
případech příkazem na účet školy t.j 181 800 516/0300. Při platbě uvádějte 
VS – datum narození dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.
Stravné je splatné do 8. dne následujícího měsíce. 

Bližší informace u vedoucí školní jídelny.
Lenka Balážová, tel.: 547 211 325, 737 350 798, e-mail: jidelna@zsostopovice.cz
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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ V MŠ 2022/2023

JMÉNO DÍTĚTE:        ……………………………………………………           

DATUM NAROZENÍ:   ……………………………………………………

BYDLIŠTĚ:               ……………………………………………………

(VYBRANOU VARIANTU ZAKROUŽKUJTE)

PLATBA                            INKASO                        TRVALÝ PŘÍKAZ

POTVRZUJI, ŽE JSEM BYL/A SEZNÁMEN/A S INFORMACEMI O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:     …………………………………………    

PODPIS:     …………………...

DATUM:     …………………….

POTVRZENÍ – SOUHLAS S INKASEM

POTVRZUJI TÍMTO, ŽE BYL DÁN SOUHLAS K INKASU:

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY: 181 800 516/0300

MAJITEL ÚČTU:

POVOLENÁ ČÁSTKA: 1400 KČ

ČÍSLO ÚČTU:

PLATNOST OD:


