
Mateřská škola Svojetice , Louňovická 358 , Praha-východ

PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ od školního roku 2021/2022

Příjmení a jméno dítěte (strávníka) : ………………………………………………………………………………………

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

Bydliště  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Příjmení a jméno otce :………………………………………………………telefonní číslo : ………………………….

Příjmení a jméno matky : ………………………………………………….telefonní číslo : ………………………….

Číslo účtu ,ze kterého bude prováděna platba :……………………………………………………………………..

Číslo účtu ,na který se mají poslat případné přeplatky po ročním zúčtování  stravování

(pokud je jiný ) :  …………………………………………………………………………………………………………………

Variabilní symbol : ………………............................................. (datum a rok narození  dítěte)

Alergie potravinová:…………………………………………………………………………………………………………………

Tato přihláška platí po celou dobu docházky do MŠ. Ukončení stravování musí být nahlášeno
vedoucí školní jídelny ! Souhlasíme s tím,aby po celou dobu docházky do MŠ, školní jídelna
pracovala s osobními daty uvedenými na této přihlášce. 

Datum  : ………………………………            Podpis  zákonného  zástupce: ……………………………………………………



Mateřská škola Svojetice ,Louňovická 358 

INORMACE  PRO   RODIČE    pro školní rok  202  1   / 202  2  

Úhrada stravného :

Úhradu je nutné provést vždy předem - nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce
bezhotovostním převodem   na účet č. :  181876035/0300

První platba zálohy na stravné je  do 25.8.,dále pak do 25.9. , 25.10. ,25.11., 25.12. ,25.1. ,
25.2. , 25.3. ,25.4. ,25.5.

 Variabilní symbol : ………………........ (datum a rok narození  dítěte)

Při zadání příkazu pro platbu zadejte, prosím do poznámky : jméno svého dítěte  - STRAVNÉ

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ,strávníci platí dle zařazení do věkových kategorií. 
Pro zařazení nezletilých strávníků do kategorií je rozhodující věk dosažený ve školním roce.

Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti : do 6 let   968,- Kč
                                                                              : 7-10 let  1 034,- Kč
                                                                             (děti ,kterým bylo do 31.8. šest let,odklad školní docházky)

Odhlašování dětíze stravování nejpozději do 7,30 hodin téhož dne telefonicky nebo sms
na telefonní číslo :    731     666     898    (pozdější odhlášky na tentýž den, nejsou z provozních důvodů 
možné )!!!
Při onemocnění dítěte je možno si první den náhlé nemoci odnést oběd v jídlonosiči od 11,30 -11,45 
hodin.
Další den nemoci je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit ze stravování .Pokud tak neučiní,
je dále počítáno stravné ,toto uvařené jídlo bude použito na přídavek dětí v MŠ (nelze odnést domů ).
Dítě má nárok na státem dotovanou stravu pouze je-li přítomno v MŠ.

Veškeré informace ohledně stravování jsou uvedeny v Provozním řádu školní jídelny ,který je vyvěšen
na nástěnce při vstupu do MŠ  u Jídelního lístku a na webu školy.

ved.ŠJ Vávrová Zuzana


