
INFORMACE PRO RODIČE:  

- přihlášku ke stravování prosím všichni čitelně vyplňte a vraťte zpět do třídy 

- složenky na zaplacení stravného dostanete vždy ve třídě první týden v novém měsíci, 

tyto složenky prosím  ihned po obdržení zaplaťte 

- stravné je počítáno na celý nový měsíc - a proto odhlášenou stravu budete mít 

odečtenou až ve složence následující  

- odhlašování a přihlašování stravy se provádí 24 hod. předem, t.j.do 12 hod. můžete dítě        

odhlásit nebo přihlásit na následující den  

- pokud dítě onemocní, vyzvedněte si prosím v určenou dobu pouze první den jídlo do 

jídlonosičů, na další dny je nutné dítě odhlásit, neboť nárok na odebrání dotované stravy 

má dítě jen v době přítomnosti ve školce, pokud není dítě včas odhlášeno a jídlo se pro 

něj připravuje, bude rodič platit plnou výši tzn.i náklady na přípravu stravy !   

- pokud vám není cokoliv v platbě za stravu jasné, zatelefonujte do naší jídelny na   

553/784 241- vedoucí stravování 

- dle Vyhlášky o školním stravování č.107/2005Sb se  zařazují děti do kategorií dle 

věku:   

 I . kategorie děti 3 – 6 let :  přesnídávka    7,-                                                                                    

oběd                17,-                                                                                       

svačina             7,-  
 II. kategorie děti 7 - 10 let: přesnídávka     7,-                                                                                                   

oběd                18,-                                                                                        

svačina              7,-   
Do těchto věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém 

daného věku dosahují. Školní rok se počítá vždy od 1.9. do 31.8 následujícího roku. 

Jídelníčky najdete na www.mshradec.eu 

--------------------------------------------z d e   o d s t ř i h n ě t e  a  v r a ť t e   z p ě t----  

 

PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ  PRO DĚTI  MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Školní rok : 2016/2017 Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková 

organizace, Smetanova 520 

             

Jméno a příjmení dítěte: ...........................................datum narození................................... 

 

Bydliště : ...................................................................MŠ v................................................... 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:..........................................telefon............................ 

 

Přihlašuji své dítě závazně ke stravování. Zavazuji se, že budu včas platit stravné. Jsem 

seznámen s informacemi pro rodiče - týkají se odhlašování a přihlašování stravy, způsobu 

placení stravného, poskytování stravy dětem pouze v jejich přítomnosti ve školním 

zařízení za zvýhodněnou cenu. Vše najdete na www.mshradec.eu 

Souhlasím se zpracováním osobních dat pro potřeby naší organizace dle zákona 

č.101/2000 Sb. 

 

V..........................................dne..........................podpis zák.zástupce............................... 

http://www.mshradec.eu/
http://www.mshradec.eu/


 

 

 


