
 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 

                                         od školního roku …………… /……………… 
 

Přihlašuji své dítě 

Příjmení a jméno dítěte: 

Reg. číslo:   

 

 

Datum narození: 

Státní příslušnost Adresa trvalého pobytu: 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: 

Telefon,  e-mail: 

 

ke stravování ve školní jídelně při MŠ Starý Jičín (zařízení označte křížkem) 

      MŠ Starý Jičín 

      MŠ Starojická Lhota 

 

rozsah stravování 

      celodenní stravování 

      polodenní stravování (bez odpolední svačiny) 
 

dietní stravování nařízené lékařem 

      ne 

      ano (poznačte druh diety) 
 

způsob úhrady stravného 

                          prostřednictvím banky – poznačte číslo účtu:       

      hotově (pouze výjimečně) 

 

 

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

změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků za stravování. 

Souhlasím s použitím telefonního čísla a e-mailu pro účely stravování.  

Souhlasím s použitím čísla bankovního účtu pro účely stravování.  
 

. 

 

 

Ve Starém Jičíně dne:………………………………………… Podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………………………  

 

 

 
Za MŠ převzala:  
 

vedoucí stravování Hana Hilpertová 

tel.: 734 381 814  

e-mail: sjms@cbox.cz 
 

 

 

 



 

(tuto stranu si ponechejte) 

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 

Při poskytování stravování je postupováno v souladu s právními předpisy pro školní stravování, a to zákonem  

č.  561/2004  Sb.,  školský  zákon,  v platném  znění,  vyhláškou  MŠMT  č.  107/2005  Sb.,  o školním 

stravování, v platném znění, a vnitřními předpisy organizace. 

 

 

1.  Cena za stravu  
 

Děti do 6 let  33,-  přesnídávka      8,00 Kč    Děti 7 let 35,-   9,00 Kč 

 oběd     18,00 Kč             19,00 Kč 

 svačina           7,00 Kč              7,00 Kč 
 

□ Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy k začátku školního roku tj. k 1. 9.,  

     podle toho, jakého věku v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8., dosáhnou.  
 

□ V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a mimořádně odchází domů po obědě,  

     na odpolední svačinu dostane převážně ovoce.  
 

□ Změnu rozsahu stravování je možno uskutečnit pouze od začátku nového měsíce. 

 

 
 

2.  Odhlášky stravného 
 

□ Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem nejpozději do 15.00 hodin,  

    ve výjimečných případech ráno do 6.45 hod. na tel. 734 381 814 (stačí sms)  

    nebo e-mail: sjms@cbox.cz 
 

□ V případě nemoci dítěte se vydává oběd do jídlonosiče pouze první den, 

   v době od 10:55 do 11:10 hodin. Další dny nepřítomnosti dítěte je nutno stravu odhlásit. 
 

Školní stravování se poskytuje strávníkovi pouze v době jeho pobytu ve škole, přičemž se první 

den neplánované nepřítomnosti (tzn. nemoci) považuje za pobyt ve škole. To je proto, že cena 

školního stravování je dotovaná, zahrnuje pouze náklady na potraviny. Pokud zapomenete Vaše dítě 

včas odhlásit, budou Vám v dalších dnech k uvedené ceně doúčtovány i ostatní náklady. 

 

 
 

3.  Vyúčtování stravného 
 

□ Stravné se vybírá na daný měsíc a odpočítává se absence z měsíce minulého. 
 

□ U platby prostřednictvím banky proveďte souhlas s inkasem k měsíční platbě ve prospěch 

účtu MŠ 1772559319/0100. První transakce proběhne 15. 9. (další vždy k 15. v měsíci).  
 

□ hotově platící strávníci hradí stravu pravidelně každý měsíc do 15. dne příslušného měsíce 

 

 

 

vedoucí stravování Hana Hilpertová 

tel.: 734 381 814  

e-mail: sjms@cbox.cz 

 

 

mailto:sjms@cbox.cz

