
PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ- přihláška ke stravování 
 
vyplývá z vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 107/2005Sb. a upravené vyhlášky č.137/2004Sb., 
novelou č. 602/2006Sb. 
Školné na rok 2021 -2022  470,- Kč 
Věkové kategorie a ceny stravy: 
Děti 3-6 let přesnídávka  11,- Kč  Děti 7 let přesnídávka           9,-Kč 
  oběd   17,- Kč    oběd  22,-Kč 
  svačina    8,- Kč    svačina           8,-Kč 
  pitný režim         4,- Kč    pitný režim  4,-Kč 
Celkem              40,- Kč      43,-Kč 
Celkem za měsíc   840,- Kč             903,-Kč 
 
Dle vyhlášky 107/2005Sb.o šk.stravování se strávníci dělí od 4 věkových skupin.Z toho vyplývá,že 
dítě v mateřské škole,které dovrší 7 let v průběhu šk.roku platí již celý tento šk.rok vyšší částku za stravné. 
Školním rokem se rozumí období od 1.září do 31.srpna. 
 
Druhy plateb:                     ÚHRADY JSOU PROVÁDĚNY POUZE BEZHOTOVOSTNĚ 
* složenkou- vždy do 5. v měsíci jsou přichystány na každém oddělení a splatné do 15. v měsíci 
 
*  trvalým příkazem k úhradě v bance- platba se provádí na účet MŠ 105752065/0300. 
variabilní symbol bude přidělen po dohodě s vedoucí, platí se dvě částky,splatný k 10.  v měsíci 
 
Vrácení stravného 
-při  platbě složenkou/částka odečtena zpětně v měsíci,který se platí/ 
-při platbě bankou/vyúčtování 2 x za šk.rok,vrácením na účet k 31.12. a 30.6./ 
 
Přihlašování a odhlašování stravy:  provádí se den předem do 13,00 hodin  
 formou SMS na tel.čísle 608211647.Nebude-li dítě řádně odhlášeno a stravu si neodebere, tuto uhradí zákonný 
zástupce. 
-školní jídelna neposkytuje dietní stravování 
- výdej pokrmů ve školní kuchyni od 11,30 - 11,45 hod. pouze 1.den neplánované nepřítomnosti 
dítěte,kdy má strávník nárok na zvýhodněnou cenu stravy dle vyhl.107/2005 §4 odst.9.Rodič si 
odnese oběd ve vlastním jídlonosiči. Vyzvednuté jídlo je určeno k okamžité spotřebě! 
 
.................................................................................................................................................. 
                                       (zde odstřihnout a vrátit do školní jídelny) 
 
Údaje o strávníkovi - přihláška ke stravování 
 
Příjmení.....................................................................................Jméno......................................... 
 
Bydliště (včetně PSČ).................................................................................................................... 
 
Státní příslušnost......................................................................Datum narození............................. 
 
Forma úhrady (složenkou, trvalým příkazem).................................................................................... 
 
Číslo účtu (v případě trvalého či jednorázového příkazu)..................................................................... 
 
Telefonický kontakt zákonného zástupce......................................................................................... 
 
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že se budu řídit provozním řádem školní kuchyně 
 
Datum........................................................................................Podpis........................................  


