MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Okres Děčín, 407 77 Šluknov, Svojsíkova 352, IČ 709 83 836, IZO 107 561 611, +420 412 386 260, +420 739 424 608, reditelka@skolka-sluknov.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Přihlašuji své dítě ke stravování v mateřské škole od školního roku 2021-2022
Příjmení, jméno
dítěte:

Datum
narození:

Bydliště:

Třída:

Zákonný zástupce:

Variabilní
symbol1:

Telefonní číslo nebo
Jiný kontakt:

Způsob
platby2:

STRAVNÉ3

Přesnídávka

Přesnídávka

Mladší………….do 6 let ve šk. roce

8,--Kč

Starší ………….ve šk. roce do 31. 08. dosáhne
věku 7 let

9,-Kč

•

Hotově

•

Bezhotovostně z účtu č.:

Polodenní

8,- Kč

Oběd (pol.
+ hl. jídlo)
18,-Kč

Celodenní

26,- Kč

Odpolední
svačina
7,-Kč

9,- Kč

18,-Kč

27,- Kč

7,- Kč

34,- Kč

33,- Kč

ZDRAVOTNÍ ÚDAJE O DÍTĚTI
Alergie (na stravu):
Jiné závažné důvody, které by bránily dítěti jíst zdravou, nutričně
vyváženou a pestrou stravu v MŠ
PŘIHLAŠOVÁNÍ /
ODHLAŠOVÁNÍ
Náhlá nemoc dítěte
Předpokládaná akce
rodiny
Dítě je nějaký čas
nemocné, náhle má
jít do MŠ
Dítě je první den
bez omluvy „doma“
Dítě bylo 1 den bez
omluvy doma,
druhý den…Přijde?
Nepřijde?

Jak nahlásit?
Ráno (daný den) volám do 7:00 hodin telefonicky do MŠ, dítě
odhlásím…
Oznámím absenci dítěte učitelce – předem nebo daný den do 7:00
hodin telefonicky…
Nutné volat do 7:00 hodin do MŠ, nahlásit, že dítě přijde do MŠ.
V opačném případě s dítětem nepočítáme, nemá objednáno
stravování…
Neomluvím-li do 7:00 hodin daný 1. den…

Volám MŠ – přihlásím nebo odhlásím.
Pokud 2. den nevolám MŠ, jsem si vědom/a, že je dítě automaticky
odhlášeno…nepočítáme s ním.

Platím stravné?
Neplatím.
Neplatím.
Přihlášeno – platím.
Nepřihlášeno – neplatím.
Strava je přihlášena, dotována. Do 11. h. lze
odebrat do vlastních jídlonosičů…platím
dotované stravné.
Přihlášeno – platím, odhlášeno – neplatím.
Automatické odhlášení – neplatím.

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hlásit jakoukoliv změnu, která by měla vliv na stravování mého dítěte a na stanovení
poplatků za stravování. Stravné mého dítěte budu platit vždy v termínu a způsobem dohodnutým s vedoucí stravování.

Ve Šluknově dne ……………………………………. Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………………………………………………….

1

Vyplní MŠ.
Nehodící se – škrtněte.
3 Stravné se hradí do 25. dne – měsíc předem buď HOTOVĚ u vedoucí školní jídelny – paní Jitky Králové nebo BEZHOTOVOSTNĚ – viz
informace výše. Zálohová platba na stravování je 660,-Kč (celodenní), 550,- Kč (polodenní) a 160,- Kč (pouze ranní přesnídávka).
2

