
PODMÍNKY - PŘIHLAŠOVÁNÍ   A  ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVNÉHO 

Zákonný zástupce je povinen řádně odhlašovat a přihlašovat své dítě ze stravování. 

Dítě je možné odhlásit   - osobně ve třídách 

                                            -telefonicky na číslech : MYŠIČKY 732 832 117 

      ŽABIČKY  731 556 365 

      JEŽEČCI  739 899 251 

      ZAJÍČCI  737 611 043 

                                                                                              BROUČCI               603 784 579 

      SOVIČKY                797 693 245    

Odhlašuje se den předem a to nejpozději do 12.00 hod. 

Pokud dítě náhle onemocní, je 1. den nemoci považován za den pobytu dítěte v MŠ a je možné si v tento  den  

oběd vyzvednout do přinesených nádob a to v době od 11.00 do  11.30 hod. Jídlo je určeno k okamžité 

spotřebě. 

Na další dny je zákonný zástupce povinen poskytnout informace o docházce dítěte na následující dny nemoci a 

dítě  buď  přihlásit  nebo odhlásit  !!!  

Po dlouhodobé nemoci je také potřeba dítě nahlásit den předem  do 12.00 hod do MŠ, pokud zákonný zástupce 

neurčil předem dobu nástupu do MŠ při odhlašování dítěte.  

Případné dotazy nebo připomínky řeší zákonní zástupci dítěte osobně nebo telefonicky s vedoucí školní jídelny 

MŠ. 

 

PLACENÍ STRAVNÉHO 

Stravné bude spolu se školným strháváno k 15 dni v měsíci a to měsíc předem 

Neprojezené  dny budou odečteny následující měsíc. 

 

Kategorie 3-6 let                                                     Kategorie  7-10 let 

Přesnídávka …………….11Kč                                   Přesnídávka………………..12Kč 

Oběd……………………….22Kč                                   Oběd…………………………..24Kč 

Svačina……………………10 Kč                                   Svačina…………………… …11 Kč 

Celkem…………………….43Kč                                   celkem…………………………47Kč 

 

Stravovna Mateřské Školy  v Postřelmově se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování (novela právní 

předpis č. 107/2008 Sb.), která mimo jiné určuje výši finančních limitů na nákup potravin, dále výživové normy 

pro určité věkové skupiny strávníků a s tím související spotřební koš vybraných druhů potravin, tj: maso, ryby, 

mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, ovoce, zelenina a luštěniny. Naše  školní jídelna  vaří podle receptur zdravé 

výživy. Dodržuje normování s porcí s možností přídavku u hlavních i doplňkových jídel, dodržuje u dětí pitný 

režim. 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ /ŠKOLNÉ/ 

V souladu s vyhláškou (§6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)  se  stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy 

v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše úhrady, podmínky pro 

osvobození  prominutí, či snížení úhrady a sankce za neplacení. Předškolní vzdělávání se v posledním ročníku 

docházky poskytuje bezúplatně. 

 

ŠKOLNÉ na rok 2022/23 činí  400 Kč 

 

V Postřelmově dne 1.9.2022 

 

 


