
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA OBĚDY 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU 

ŠKOLNÍ JÍDELNA MŠ pro školní rok 2021/2022 
 
jméno a příjmení dítěte: ________________________________ datum zahájení stravování:_____________________ 
 
datum narození: ____________________ telefon nebo email rodičů: _______________________________________ 
 
dítě se bude stravovat: 

 
a) 

 
přesnídávka 

 
b) přesnídávka 

 
c) 

 
přesnídávka  

oběd oběd 

svačina 
 
poznámka: (dieta, případně alergie na vybrané druhy potravin): ___________________________________________ 
 
platba obědů je možná pouze inkasním způsobem z banky (zavedené inkaso v min. letech není třeba obnovovat) 
 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s pokyny ke stravování a provozním řádem ŠJ MŠ 

 
datum: __________________________ podpis zákonného zástupce: _________________________________ 

 
…………………………………………… zde odstřihni…………………………………………… 

 
Pokyny ke stravování  

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., je dítěti poskytováno stravování v době provozu MŠ. Podmínkou stravování dítěte v 
jídelně MŠ je odevzdaná závazná přihláška ke stravování. Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku a vyznačí variantu 
stravování dítěte a jakou formou uhradí stravné. 
 
Ceník:    
     

strávníci do 6 let  strávníci 7-10 let  

přesnídávka 11,- Kč přesnídávka 12,- Kč 

oběd 20,- Kč oběd 22,- Kč 

svačina 9,- Kč svačina 9,- Kč 

nápoj 4,- Kč nápoj 4,- Kč 
 
Do věkových skupin jsou děti zařazováni v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování na dobu školního 
roku, ve kterém dosahují příslušného věku. 
Celostátní finanční limity na nákup potravin pro věkovou kategorii do 6 let jsou: 

přesnídávka 8,- až 11,- Kč, oběd 17,- až 30,- Kč, svačina 8,- až 11,- Kč, nápoje 4,- až 6,- Kč.  
Celostátní finanční limity na nákup potravin pro věkovou kategorii 7 – 10 let jsou: 

přesnídávka 9,- až 15,- Kč, oběd 20,- až 39,- Kč, svačina 8,- až 12,- Kč, nápoje 4,- až 6,- Kč. 
 
Úhrada stravného: stravné se platí zálohově  

- inkasním způsobem je srážka z účtu prováděna k 15. v měsíci  
 
Odhlášky stravování: odhlášky stravování v budově MŠ nebo telefonicky na 384 786 119 

 
Při hromadném odhlášení celé třídy (jednodenní výlet, exkurze) je třeba nahlásit odběr oběda do přinesených nádob 
den předem. 
  
Jídelní lístek na další týden bude vyvěšen v budově MŠ a na webových stránkách školy ve čtvrtek předchozího týdne. 

 
 

 
 

 

Zdena Pišanová 

vedoucí školní jídelny 

 

 
 

 

Mgr. Martin Wipplinger  
ředitel ZŠ a MŠ v Rapšachu 


