
 

   PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ V MŠ HABROVANY 

 

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bydliště …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačinka) / polodenní stravování(přesnídávka, oběd) 

Jméno a příjmení zákonného zástupce…………………………………………………………………………………….. 

Adresa………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon……………………………………………. Email………………………………………………………………………………… 

Číslo účtu/banka………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhlas s inkasem (je nutno mít k 15.dni v měsíci k souhlasu dostatek  fin. obnosu 1300,-Kč) 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hradit stravné a oznámím každou 

změnu, která má vliv na změnu stravného. Byl/a jsem seznámen/a s Řádem školní jídelny. 

Zavazuji se zajistit na svém účtu k 15 dni. v měsíci finanční prostředky, aby mohlo být stravné 

inkasováno na účet školy. 

 

V…………………………………………………………                 Dne……………………………………………………………….. 

Podpis rodičů……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUČENÍ K PŘIHLÁŠCE 
Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky na celý školní rok k pravidelnému odběru stravy. Pro 
zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce 
(tj. v období od 1.9. 2021 do 31.8. 2022). 

 
Ceny stravného        Kategorie  3- 6 let 
                                    Celodenní strava                       51,-Kč 
                                    Polodenní  strava                      39,-Kč 
                                    Oběd                                            26,-Kč 
                                    Přesnídávka                                13,-Kč  
                                    Svačinka                                      12,- Kč 
 
                                    Kategorie 7 – 10 let 
                                    Celodenní strava                        55,-Kč 
                                    Polodenní strava                        42,-Kč 
                                    Oběd                                             28,-Kč 
                                    Přesnídávka                                 14,-Kč 
                                    Svačinka                                       13,- Kč 
Cena stravy je včetně pitného režimu. 
V případě onemocnění je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování. První den nemoci je možno stravu 
odebrat do jídlonosiče v kuchyni MŠ. Další dny nemoci je nutno odhlásit. V době nemoci nemá dítě 
na poskytování stravování nárok (dle zákona 561/2004 §119). Neodhlášené jídlo se v době nemoci 
účtuje jako odebrané za celkovou částku nákladu. 
Odhlášení obědů je možné den předem a to do 11,00 hod na webu školní jídelny.  Po dni klidu je 
možno stravu odhlásit do 7,00 hod příslušného dne: pouze telefonicky.(727 969 582). 
Vyučující:  není  povinen zjišťovat, zda se nemocné dítě stravuje a odhlašovat jej v jídelně. 

 
ÚHRADA STRAVNÉHO 
Je prováděna inkasem, nebo hotově v kanceláři jídelny poslední den v daném měsíci od 8,00 – 12, 
00 h. 
V případě inkasa je nutný souhlas s inkasem ve Vaší bance. 
V měsíci červnu se provádí úhrada zálohy na oběd (pouze u nových strávníků). V době prázdnin bude 
provedeno vyúčtování zálohy, až budou připsány veškeré platby za stravné na účet ( u odhlašujících 
se a končících strávníků školní docházku se vrací záloha). 
V červnu do 28.6. uhraďte zálohu za stravné ve výši 500,-Kč (pouze nově přihlášení), do zprávy pro 
příjemce, napište jméno dítěte a poznámku záloha na stravné. 

Číslo účtu:  115-309 839 0257/0100 
Svolení s inkasem – ve své bance si zařídíte svolení k inkasu ze svého účtu ve prospěch účtu školní 
jídelny. Vyšší limit zadat, pokud máte 2 a více dětí. Veškeré platby musí být uhrazeny do 15. dne v 
měsíci. 
Vyúčtování stravného je 1x za rok v době hlavních prázdnin. Změnu Vašeho čísla účtu zadanou na 
přihlášce nutno nahlásit vedoucí školního stravování. 
 
 

 

Barbora Šimáčková                                                                           Mgr. Lenka Ryšková 
vedoucí stravování                                                                             ředitelka MŠ a ZŠ 



 

                    


