
Přihláška ke stravování 

pro školní rok 2023/2024 

 

Jméno                                          Příjmení  

Variabilní symbol pro platby              Způsob platby …………………. 

Datum narození …………………………. RČ ……………………………… 

Telefon matka ……………………………  otec ……………………………... 

E-mail pro zasílání částky za stravné ………………………………………….. 

Trvalé bydliště …………………………............... …………………………… 

Zákonní zástupci ……………………………………………………………………………… 

 

Pokyny k provozu školní jídelny při Mateřské škole Březina 

Rodiče stravujících se dětí jsou povinni: 

- předložit vedení školní kuchyně na počátku školního roku nebo před započetím 

stravování tuto přihlášku 

- ze stravování je nutno odhlásit dítě do 12:00 hodin předchozího dne, v pondělí do 

8.00 hodin 

- odpolední svačiny je možno odhlásit také do 8:00 hodin daného dne – odchod 

dítěte po obědě 

 

V případě onemocnění dítěte je možno odebrat stravu do vlastních nádob a to od 11:20 do 

11:35 hod. ve školní kuchyni, a to pouze první den nemoci dítěte, kdy není odhlášeno  

ze stravování. 

Stravu nedáváme do skleněných nádob, podle § 26 zákona 258/2000 O ochraně veřejného 

zdraví nedoporučujeme hliníkové jídlonosiče. Jídlo převzaté v jídlonosičích je určeno 

k okamžité spotřebě. Zodpovídáme za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min. od 

jejího vydání. 

Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2, má být oběd spotřebován do 4 hod. po naplnění. 

 

Děti se odhlašují telefonicky na tel. čísle 773 689 102 v modré třídě, na tel. čísle 773 680 

044 v oranžové třídě, dále můžete děti omlouvat u paní učitelky ve třídě nebo zapsáním 

v šatně do omluvného listu. 

Pouze první den neodhlášené nepřítomnosti v MŠ je možno odebrat stravu za dotovanou cenu 

(cenu potravin) do vlastních nádob (podle § 4, odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb.) 

 

Je-li strava odhlášena včas, není účtována. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se 

finanční náhrada neposkytuje. 

 

Stravné se platí bankovním převodem, kdy musí být platba připsána na účet MŠ 

nejpozději do 10.dne následujícího měsíce vždy s variabilním symbolem, který byl dítěti 

přidělen, u sourozenců platba probíhá odděleně. 

 

Kontakty na školní jídelnu: telefon 773 689 102 e-mail  sjmsbrezina@centrum.cz 

 

Prosím, potvrďte podpisem, že jste byli se vším, co tato přihláška obsahuje seznámeni, a že 

vše berete na vědomí. 

 

Podpis rodičů: matka ………………………      otec ……………………….. 

 

mailto:sjmsbrezina@centrum.cz

