
 
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 

Přihláška na stravování pro školní rok 

                                    2020 – 2021 pro MŠ 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………  MŠ:……… 

 

Bydliště: ………………………………………………………………………… 

 

Datum narození: …………………………………………………………………  

 

Otec: ………………………………… Matka: …………………………………. 

 

 

Podpis rodičů: …………………………………. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------                  

     Pro přihlášení Vašeho dítěte na stravování je nutné odevzdat oddělenou 

část této přihlášky nejpozději do 20. 6. 2020 v mateřské škole. 

 

     Stravné se platí dopředu - na září již v srpnu 2020. 

Strávníci    3 – 6 let       Kč 748,-      cena jednoho oběda je 20,- Kč 

      + dvě svačiny za 7,- Kč = 14,- Kč 

        = celodenní strava   34,- Kč 

Strávníci    7 a více let     Kč 858,-      cena jednoho oběda je 25,- Kč 

      + dvě svačiny za 7,- Kč = 14,- Kč 

        = celodenní strava   39,- Kč 

 

Současně se stravným bude strháván paušál školné 390,- Kč.  

 

Rodičům nových žáků : 

     Stravné se platí výhradně přes účet (bankovním převodem) nebo 

složenkou. Ve všech bankách povolit inkaso na účet č. 7578250227/0100, nutné 

odevzdat s přihláškou. 

Inkaso z účtu na měsíc září bude strženo 23.08. 2020. 

      Provoz kanceláře školní jídelny denně od 6.00 hod. do 14.30 hod.  

      Prázdninový provoz 17.08. – 31.08. 2020 denně od 6.00 hod. do 14.30 hod. 

 

Obědy se odhlašují nejpozději do 13.00 hod den předem přes internet nebo 

telefonicky – mobil  736 523 427. 

 Oběd a svačiny pro nemocné dítě lze vyzvednout do jídlonosiče první den 

nemoci za státem dotovanou cenu. Ostatní dny s příplatkem Kč 66,- dle 

vyhlášky 107/2005.  

 

Ředitel subjektu může podle školního řádu MŠ ukončit docházku dítěte do MŠ 

po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže zákonný zástupce 

opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo za školní stravování ve 

stanoveném termínu a nedohodne s ředitelstvím školy jiný termín úhrady. 

 

Odhlašování a objednávání stravy probíhá přes INTERNET-www.strava.cz 

- Pro aktivaci účtu je nutno kontaktovat kancelář ŠJ 736 523 427. 


