
STRAVOVÁNÍ

POPLATKY ZA STRAVNÉ od 1. září 2022
Děti do 6 let:
přesnídávka 11,-
oběd 25,-
svačina 11,-
Celkem celodenní sazba 47,-
Celkem polodenní sazba 36,-

Děti 7 let s odkladem školní docházky:
přesnídávka 11,-
oběd 28,-
svačina 11,-
Celkem celodenní sazba 50,-
Celkem polodenní sazba 39,-

Rozhodující je věk, jehož dítě dosáhne v průběhu školního roku tj. od 1.9. do 31.8.

Odhlášení oběda musí rodič nahlásit telefonicky nebo SMS zprávou na tel. čísle 
605 516 668 do 07:30 h daného dne. Při neomluvené absenci bude první den nepřítomnosti
započítáno stravné v plné výši! Tento postup bude důsledně dodržován!

ZPŮSOB PLATBY
1) INKASEM PŘES BÚ - na vašem bankovním účtu si zadáte:

➔ povolení k inkasu pro účet školní jídelny  115-7982340267/0100, aby vám mohla být
každý měsíc sražena daná částka, 

➔ dostatečně velký limit srážky (1.150,-/dítě), 
➔ variabilní symbol, který vám bude přidělen po odevzdání přihlášky v kanceláři školní

jídelny,
➔ do kolonky zpráva pro příjemce uvedete jméno vašeho dítěte. 

POZOR: nejedná se o trvalý příkaz k úhradě!
2) HOTOVĚ – v kanceláři školní jídelny nebo u paní kuchařky nejdéle do dne uvedeného na
seznamu plateb za daný měsíc vyvěšeném na hlavní nástěnce MŠ.

JÍDELNÍČEK
Jídelníček je sestaven tak, aby byl pestrý a splňoval dávku živin, které se kontroluje propočtem
ve spotřebním koši.

Pestrostí se liší od domácího vaření, děti tak poznávají jiná jídla a nové chutě.

Děti do jídla nenutíme. Snažíme se, aby ochutnaly a zjistily, zda jim jídlo zachutná či nikoliv.

Prosíme rodiče, aby se při čtení jídelníčku vyvarovali těchto a podobných vět: „Dnes budeš mít
hlad, toto jídlo ti určitě chutnat nebude.“, „Tak tohle bych nejedl/a.“ apod. Bohužel i toto se
stává. Každý máme jiné chutě a co nechutná rodičům, dětem chutnat může!

PITNÝ REŽIM
Po celý den mají děti ve třídách k dispozici vodu s citronem/pomerančem, čaj a mléko. Mohou
se kdykoliv napít.


