
 

Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko 
IČO: 49464205, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl Pr, vložka č. 1628 
 

e-mail:  
tel.:  

skola@zsdvorska.com 
516 418 675 

jidelna@zsdvorska.com 
773 287 603, 516 419 430 

 

ZZVVÝÝŠŠEENNÍÍ  CCEENNYY  SSTTRRAAVVNNÉÉHHOO  OODD  11..  99..  22002222  ––  MMAATTEEŘŘSSKKÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  

Vážení rodiče,  
z důvodu stále narůstajících cen potravin a energií jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny stravného 
a za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022: 
 

     
  

DDRRUUHH  SSTTRRAAVVYY  VVĚĚKKOOVVÁÁ  KKAATTEEGGOORRIIEE  33--66  LLEETT  VVĚĚKKOOVVÁÁ  KKAATTEEGGOORRIIEE  77  LLEETT   
  

 
  přesnídávka 10 Kč 10 Kč 

 
  oběd 26 Kč 29 Kč 

 
  odpolední svačina      9 Kč  9 Kč 

 
  v ceně je započítán pitný režim 4 Kč na den 

 

  
celkem za stravné 

celodenní docházky 
45 Kč 48 Kč 

 

 dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je dítě zařazeno do věkové kategorie dle věku,  
který dosáhne v daném školním roce, tj. v období od 1. září do 31. srpna  
 

CCEELLOODDEENNNNÍÍ  PPŘŘEEDDŠŠKKOOLLNNÍÍ  VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPOOLLOODDEENNNNÍÍ  PPŘŘEEDDŠŠKKOOLLNNÍÍ  VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  

720 Kč 480 Kč 

 

Stále platí, že: 

 školné se hradí i přesto, že dítě nebylo ve školce ani jeden den přítomno, 

 dítě, které v daném školním roce dosáhne 6 let věku, školné neplatí, 

 jistina 1000 Kč, kterou jste při přijetí dítěte do MŠ uhradili, je vratná při odchodu dítěte z MŠ (odchod dítěte 
do školy či odchod dítěte do jiného předškolního zařízení), u ostatních dětí bude jistina převedena do dalšího 
školního roku, 

 dítě odhlašujte nejpozději do 8.00 h daného dne, při neomluvení dítěte vám bude stravné naúčtováno, 

 pokud dítě odchází po obědě, prosím nahlaste to paní učitelce do 8.00 h daného dne a odpolední svačinka 
nebude dítěti naúčtována,  

 pitný režim (čaj, pitná voda…) je zajištěn po celou dobu provozu MŠ, 

 prosím o úpravu limitu inkasa pro strhávání stravného: 
 3-6let  limit 1800 Kč 
 předškoláci  limit 1000 Kč 
 7 let  limit 1100 Kč 

 
 
V Blansku dne 31. 5. 2022 

 
 

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA   Bc. Silvie Opluštilová 
           ředitel školy                                     vedoucí školní jídelny 

mobil: 773 287 603 
tel.č.: 516 419 430 

email: jidelna@zsdvorska.com 
       www.zsdvorska.cz  
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