
ZŠ a MŠ Telnice, příspěvková organizace - školní jídelna tel. 544 255 082 
MŠ - Přihláška ke stravování ve školním roce 2016 – 2017 

  Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., 107/2008 Sb. a vyhláškou 463/2011 Sb. 

 
Základní škola a Mateřská škola  Telnice žádá rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby platili 
stravné převodním příkazem nebo složenkou na účet školy. 
Způsob placení bude zálohový je třeba,aby převod finančních prostředků proběhl do 20 kalendářního dne v 
předchozím měsíci ( příklad: v srpnu na září ) Toto datum je nutné dodržovat vzhledem k výpisu z účtu , který 
uzavírá banka k poslednímu dni v měsíci.Přeplatky budou školní jídelnou vyúčtovány 1 x ročně a to ke dni  31.8. 
a poté  vráceny na účet plátce. Odhlášení obědů řádně zaznamenává vedoucí jídelny do měsíčních výkazů. Je-1i 
ke stravování přihlášeno více sourozenců, je možné platit jedním bankovním převodem. 
 
V případě náhlého onemocnění dítěte, rodiče mají nárok pouze v první den vyzvednout stravu do jídlonosičů. 
Dále je rodič povinen stravu odhlásit! Odhlášení obědů je nutno směřovat na školní jídelnu tel.: 544 255 082 
 
 Upozorňujeme rodiče, že podle Výhl. 107 ze dne 25.02.2005 Sb. jsou žáci zařazování do 
kategorií podle věku ( dříve byli zařazování podle tříd). Měřítkem je školní rok od 1.9. do 31.8. 
Pokud v průběhu školního roku dosáhne žák věku vyšší kategorie, již od 1. září je v této kategorii 
zařazen.  
 
Výše zálohy na jednotlivé druhy stravy podle věku žáka. 
 
Mateřská škola, strávnici 3-6 let:  
A -  jen svačinky 180,-Kč /za-jednu svačinku  dopolední    9,00 Kč  
B -  svačinka a oběd 500,-Kč /za jednu svačinku,oběd     polední       25,00 Kč 
C - svačinka-oběd-svačinka 620,-Kč. /svačinka,oběd,svačinka    celodenní    31,00 Kč 
 
Mateřská škola, strávnici od 7 let:  
A -  jen svačinky 200,-Kč /za-jednu svačinku  dopolední  10 ,00 Kč  
B -  svačinka a oběd 580-Kč /za jednu svačinku,oběd     polední       29,00 Kč 
C - svačinka-oběd-svačinka 700,-Kč /svačinka,oběd,svačinka    celodenní    35,00 Kč 
 
Pitný režim je součástí ceny stravného ( vyhl. 463/2011 Sb. ) 
 
Stravné na měsíc září je třeba uhradit do 20 srpna 
Trvalý příkaz zadejte od srpna do května, splatnost je k 20 dni v měsíci 
Název účtu ZŠ: ZŠ Telnice, okr.Brno venkov, příspěvková organizace 
Bankovní spojeni:          poštovní spořitelna ČS0B,č.ú. 180924488 /0300 
Jako variabilní symbol je nutné uvést identifikační číslo žáka,které přidělí školní jídelna při vrácení 
přihlášky.   Dětem, které se letos stravují v Mateřské škole a budou se stravovat i příští rok, 
zůstává stejné identifikační číslo (variabilní symbol pro platbu stravného), které měly 
letos.   
 
 
Podepsanou přihlášku prosím vraťte obratem ! 
 
 
 
 
V Telnici dne 12.04.2016     Jurczková Jana, vedoucí školního stravování 
 
 
 



MŠ - Přihláška ke stravování ve školním roce 2016 - 2017 

 

Příjmení a jméno žáka: ……………………………………………………………………………….. 

Narozen :  ………………………………. 

Identifika ční číslo žáka: …………………………………………………… / přidělí školní jídelna / 

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

Telefonické spojení  ……………………………….. 

 
 
 

Druh odebírané stravy    A    B   C 
 
 
Stravné budeme hradit:    převodem      složenkou typu „A“ 
( nehodící se škrtněte ) 

 
 
Název, číslo účtu a specifický symbol, na který si přejete vracet přeplatky 
        
       ……………………………………………………… 
        
       ……………………………………………………… 
 
 
 
Výše uvedené podmínky beru na vědomí a souhlasím s nimi 
 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce ………………………………. datum : …………………………………… 
         
 
 


