
Informace pro rodiče: 

Vyplněnou přihlášku na stravné odevzdejte v kanceláři školní jídelny do konce června 

příslušného školního roku! 
Platba stravného inkasem: platíte vždy zálohu na následující měsíc (počet dní x platba Kč tzn. aktuální 

cena stravného) tzn. v srpnu platíte na měsíc září-tj. např. 17.8. již platba na září. Poslední platba je 

v květnu na červen (měsíční odhlášky jsou pozadu). Jestliže nemáte žádnou odhlášku v červnu, máte 

vše projedeno. 

Přeplatek se vrací 1x ročně v červenci. 

Platba hotově musí být uskutečněna vždy do 20. toho měsíce na následující měsíc. 

Opakované neplacení stravného i školného může být důvodem k ukončení docházky dítěte 

do mateřské školy v souladu se školním řádem školy. 
Pokud dítě dosáhne v kterémkoli měsíci školního roku (tj. září –  srpen) 7 let, je zařazeno do další 

věkové skupiny a hradí vyšší sazbu za stravování (dle vyhl. 107/2005 sb. o školním stravování). 

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ lze nahlášený oběd odebrat, v dalších dnech již není možno! 

Rodiče jsou povinni nepřítomnost dítěte vždy oznamovat telefonicky nebo formou SMS zpráv na tato 

čísla:           381 233822, 731156260 školní jídelna.                       

Pokud dítě není řádně odhlášeno, může mu být dále účtováno stravné! 

 

 

Beru na vědomí: ……………………………….. 

                                 podpis rodičů 
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