
 

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.:  

jidelna@zsdvorska.com 
773 287 603 

 

 

SSTTRRAAVVOOVVÁÁNNÍÍ  VV  MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLEE  DDVVOORRSSKKÁÁ  2266,,  BBLLAANNSSKKOO  

 po přijetí dítěte do mateřské školy je dle zákona dle vyhlášky č 107/2005 Sb., o školním stravování, 
v platném znění, přihlášeno vaše dítě i na stravování, 

 vyplňte prosím přiloženou  PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKUU  KKEE  SSTTRRAAVVOOVVÁÁNNÍÍ  a SSOOUUHHLLAASS  DDLLEE  GGDDPPRR,,   
 vyplněné dokumenty pošlete buď emailem na JJIIDDEELLNNAA@@ZZSSDDVVOORRSSKKAA..CCOOMM, nebo předejte učitelkám v MŠ, 
 přihláška je platná po celou dobu předškolní docházky vašeho dítěte. 

ÚÚHHRRAADDAA  SSTTRRAAVVNNÉÉHHOO  
 způsob úhrady za stravu je doplatkový, tzn., že za stravu platíte zpětně za předešlý měsíc a to vždy za 

uskutečněné stravovací dny, tzn., že první platba za měsíc září, bude strhnutá 15. 10., 
 k platbě za stravné bude přičtená částka za předškolní vzdělávání, 
 způsob platby je inkasním příkazem, je nutné zřídit si souhlas k inkasu u vaší banky, nejlépe do konce září, 

zadat číslo účtu školy 19-4802720227/0100, limit uveďte 1800 Kč, jiné údaje již neuvádějte!! 
 MIMOŘÁDNĚ LZE platit hotově u vedoucí školní jídelny, ale pouze v odůvodněných případech. 

CCEENNAA  SSTTRRAAVVYY  

 věková kategorie 
2 - 6 let 

věková kategorie 
7 - 11 let 

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 

celková cena za den 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  

CCEENNAA  ZZAA  PPŘŘEEDDŠŠKKOOLLNNÍÍ  VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  

  cena za předškolní vzdělávání za měsíc činí 720 Kč,  
 jestliže dítě nebude v mateřské škole ani jeden den za měsíc přítomno, přesto musíte částku za předškolní 

vzdělávání uhradit, 

 dítě, které v daném školním roce dosáhne 6 let věku, předškolní vzdělávání neplatí. 

DDŮŮLLEEŽŽIITTÁÁ  IINNFFOORRMMAACCEE  --  JJIISSTTIINNAA  
o před nástupem dítěte do mateřské školy je nutné uhradit JISTNU (zálohu) 1000 Kč, která slouží na 

případné nedoplatky na stravném a za předškolní vzdělávání,  
o jistinu uhraďte prosím na číslo účtu: 19-4802720227/0100 (do poznámky zadejte JISTINA a jméno dítěte) 

nebo hotově u vedoucí školní jídelny, 
o jistina je vratná při odchodu dítěte z mateřské školy (odchod dítěte do školy, či odchod dítěte do jiného 

předškolního zařízení), u ostatních dětí bude jistina převedena do dalšího školního roku. 

OODDHHLLAAŠŠOOVVÁÁNNÍÍ  
 dítě odhlašujte nejpozději do 8:00 h ráno daného dne učitelkám v MŠ, 
 při neomluvení docházky dítěte, vám bude účtována přesnídávka i oběd daného neomluveného dne, 
 pokud dítě odchází domů po obědě, musí tuto skutečnost nahlásit paní učitelce do 8:00 h ráno daného 

dne a odpolední svačinka nebude dítěti naúčtována. 

Bc. Silvie Opluštilová 
vedoucí školní jídelny 

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

odhlašování v MŠ:  516 410 891  
email: jidelna@zsdvorska.com 

www.zsdvorska.com 
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