
Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou 
    Jarošov nad Nežárkou 136, 378 41 Jarošov nad Nežárkou 

IČO: 709 85 111, tel: 384 369 123, e-mail: skola@zsjarosovmm.cz 

 

PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ V MŠ  
  

od školního roku 2019/2020 
  

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………….   
Datum narození: …………….………..   
Bydliště: ……………………………………………………………..                                                   
Třída:   ………………  
Způsob úhrady:                           hotově *)                        účtem*)   
Číslo bankovního účtu (pro vyúčtování stravného) …………………………………….                                                                               

Jméno a příjmení otce: ……………………………………….   
Tel:   ……..………………………………  
Jméno a příjmení matky: ……………………………………..   
Tel:   ……..………………………………  
  
Potvrzuji svým podpisem správnost a úplnost výše uvedených údajů:  
*) nehodící škrtněte   
              Podpis zákonného zástupce: ……………………….   
 
„Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o 
dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 
2016/679 (GDPR).“ 
  
…………………………………………………….. informace pro rodiče - zde  odstřihnout   ………………………………………………………………………… 

Školní stravování se řídí těmito právními předpisy: 
zákon č.561/2004 Sb./školský zákon/, zákon č.258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), vyhláška 107/2005 Sb. (o školním stravování), 
vyhláška 602/2006 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných). 

Úplata za stravování  
Sazby vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2,3 

vyhlášky č.84/2005 Sb.  

Sazby jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce 1.9. - 

31.8.  

Věk dítěte   přesnídávka oběd  svačina  Cena celkem               První inkasní platba 
3 – 6      let  MŠ  8,- Kč  18,- Kč    6,- Kč  32,- Kč                          640,- Kč 
 7            let MŠ  8,- Kč  21,- Kč     6,- Kč  35,- Kč                          700,- Kč 
 
Inkasa stravného se provádí vždy 20. /pracovní den/ na následující měsíc, je nutné zadat svolení k inkasu č.ú. :MŠ a ZŠ –  
604 244 399/0800, (limit  nastavte na minimální částku 1500,- Kč měsíčně na jedno dítě a četnost 2x měsíčně – letní prázdniny). První 
inkaso stravného na měsíc září proběhne již na konci srpna, zajistěte si prosím dostatečné finanční prostředky na svém účtu. Případné 
přeplatky stravného se odečtou vždy při inkasu na další měsíc.     
 
Hotovostní platbu je nutné uhradit nejpozději k poslednímu dni v měsíci na následující měsíc. První úhrada musí být tedy provedena 
nejpozději k 31. srpnu. Případné odhlášky jsou odečítány hned následující měsíc. Přeplatky na konci školního roku jsou automaticky 
vráceny na účet strávníka. Hotovostní plátci si přeplatek vyzvednou na pokladně ŠJ nejpozději první týden prázdnin, pokud si strávník resp. 
jeho zákonný zástupce nedohodne ve ŠJ jinak. 

Pokud neproběhne platba obědů v termínu, bude strávník resp. zákonný zástupce upozorněn, popř. vyřazen ze školního stravování. 
 
Odhlášky stravování:  
Je možné telefonicky na telefonní číslo do MŠ – třída A 725 978 225, třída B 725 978 228 (popřípadě ve ŠJ – 384 396 102), a to nejpozději 
do 07,00 hod. daného dne. 
První den neplánované nepřítomnosti – nemoci, je možné odebrat stravu do jídelního nosiče. Další dny nemoci nelze odebírat stravu pro 
děti za zvýhodněnou cenu. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu. 
Školní prázdniny, státní svátky, popř. ředitelské volno jsou automaticky odhlášené. 

 

Noví strávníci v MŠ a ZŠ musí odevzdat přihlášky ke stravování na daný školní rok nejpozději do 30. 6. 
Další dotazy podá přímo hospodářka školní jídelny p. Bartůšková. Přihlášky ke stravování, podrobný VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY a 
jídelníčky na dané období naleznete na webu školy www. zsjarosovnn.cz           


