
Sdělení pro rodiče k přihlášce ke stravování + školné 

 
Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování  
č. 107/2005 Sb., která určuje finanční limity na nákup potravin.  

3-6let  6-10let 

Cena oběda pro dítě:                přesnídávka  11 Kč  12 Kč 

                                                      oběd   28 Kč  30 Kč 

                                                      svačina   10 Kč         11 Kč 

Celkem   49 Kč  53 Kč  

 Skupina 6-10let se týká dětí, které ve školním roce 1.9. – 31.8. dosáhnou 7 let věku. 

 

Pokud je dítě přítomno v MŠ v době stravování, musí se dle vyhlášky č. 156/2005 Sb., stravovat vždy. 
Děti jsou tedy vždy, ke stravě přihlášené. Výjimkou jsou státní svátky, prázdninový provoz, ředitelské 
volno na ZŠ, celodenní výlety bez stravy apod….  
 

Odhlašování a přihlašování stravy 

• Elektronicky den předem do 14hod. na https://e-jidelnicek.cz/ 
Přihlašovací údaje obdržíte v září, na vyžádání během prázdnin e-mailem. 

• Tentýž den při neplánované nepřítomnosti do 6.30hod. na e-mail: obedyms@zsamszlicin.cz  

• Pozdější odhlašování není možné  

• Neodhlášený oběd si lze odnést ze ŠJ pouze první den nemoci do vlastního jídlonosiče 
/nesmí být skleněný/. Předem o vyzvednutí informovat vedoucí jídelny nebo učitelku  
Vyzvednutí možno: 
Pracoviště Nedašovská: v 11.30hod. zazvonit na rampě  
Pracoviště Hevlínská: v 11.30hod. zvonek z boku školky u odpadových nádob 

Ostatní dny, kdy není strávník ve školce a není odhlášen, nemá na dotovaný oběd nárok. Vyhláška 

č.107/2005SB o školním stravování v platném znění. Neodhlášená strava propadne bez náhrady. 

 
Platby stravné + školné               
Placení probíhá dvojím způsobem – inkasem nebo trvalým příkazem. Výhodou inkasa je vyrovnání 
přeplatků za stravné hned v následujícím měsíci. U trvalých příkazů se přeplatky vrací až na konci 
školního roku /červenec/. 

 STRAVNÉ ŠKOLNÉ 

číslo účtu 168554015/5500 168554437/5500 

INKASO 

částka: nastavte limit 1 500 Kč 1 000 Kč 

variabilní symbol: žádný žádný 

splatnost mezi 1.-8.dnem v měsíci mezi 1.-8. dnem v měsíci 
   

TRVALÝ PŘÍKAZ 

částka 1 078 Kč /22x49/ 700 Kč 

variabilní symbol obdržíte obdržíte 

splatnost do 8.dne v měsíci do 8.dne v měsíci 

 
Ve výjimečném případě je možná úhrada stravného a školkovného hotově u vedoucí školní jídelny 
 

Dle ust. §35 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do 
MŠ v případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 
nedohodne písemně s ředitelkou školy jiný termín úhrady. 
 
Další informace jsou uvedeny ve Školním a vnitřním řádu MŠ Zličín, zveřejněném na internetových 
stránkách školky. 

https://e-jidelnicek.cz/
mailto:obedyms@zsamszlicin.cz

