
UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ 
ZZKKOONNTTRROOLLUUJJTTEE    SSII,,  

ZZDDAA    MMÁÁTTEE  TTRRVVAALLÝÝ    PPŘŘÍÍKKAAZZ  

NNAA    PPLLAATTBBUU    VVEE  VVÝÝŠŠII:: 

 

Zálohové placení stravného září 2022 - červen 2023 
 

skupina strávníků  7-10 let      630,- Kč na měsíc 
 

skupina strávníků  11-14 let    672,- Kč na měsíc 

(11 let dosaženo v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023) 
 

Stravné plaťte bezhotovostně na č. účtu 38535561/0100 

variabilní symboly zůstávají po celou dobu docházky stejné. 

Za stravné zaplaťte do 15. dne v měsíci na účet MŠ. 

PRVNÍ PLATBA BUDE V MĚSÍCI SRPNU 2022 NA MĚSÍC 

ZÁŘÍ A POSLEDNÍ PLATBA BUDE PROVEDENA V MĚSÍCI 

KVĚTNU 2023 NA MĚSÍC ČERVEN. 

Pokud nebudou mít děti zaplacené obědy včas, nebudou jim 

obědy vydány. Prosím proto o důkladné a přesné placení. 
 

Odhlášení obědů je možné pouze den dopředu, v případě 

NÁHLÉ nemoci sms na tel: 773 551 250 a to do 6.30 hod. 
 

1. den nemoci je možno si oběd vyzvednout  

v době od 11.30 – 11.45 
 

Pracovní doba ved. školní jídelny :   po – pá    6.00 – 13.45 hod 

Petra Brožková 
                                                                                                                                   vedoucí  ŠJ      



 

NNNOOOVVVÝÝÝMMM   SSSTTTRRRÁÁÁVVVNNNÍÍÍKKKŮŮŮMMM   BBBUUUDDDEEE   VVVAAARRRIIIAAABBBIIILLLNNNÍÍÍ      
   

SSSYYYMMMBBBOOOLLL      PPPŘŘŘIIIDDDĚĚĚLLLEEENNN   VVV   ZZZÁÁÁŘŘŘÍÍÍ   

 
 

Přihlášky ke stravování dostanou rodiče na první schůzce, 

popřípadě první den ve škole.   

 

 

Prosím o URYCHLENÉ  vyplnění a odevzdání přihlášky  

ke stravování nejlépe do školy, případně přímo do kanceláře 

ved. školní jídelny v MŠ Národních hrdinů 8, kde je i jídelna 

ZŠ.  

Zároveň zde mohou, v případě nutnosti, během prvního týdne 

zaplatit v hotovosti obědy na září, prosím, částku noste přesně. 
 

Platbu lze provést i bezhotovostně v měsíci srpnu nejlépe se 

splatností k 15. 8. místo var. symbolu uveďte jméno a třídu 

žáka. 

Pokud jste Vaše děti obědy odebírali v některé MŠ, pro 

kterou vaříme, var. symbol máte již přidělený a ten Vám 

zůstane po celou dobu docházky do ZŠ.  

 

Obědy na další měsíce, prosím, plaťte převodem 

z bankovního účtu na účet MŠ.  
 

 

VVVaaarrr...   sssyyymmmbbbooolll   aaa   čččíííssslllooo   úúúčččtttuuu   bbbuuudddeee   bbběěěhhheeemmm   zzzááářřřííí   vvv   nnnoootttýýýssskkkuuu   ddděěětttííí...   
 

 

                                                                vedoucí  ŠJ 

                                                             Petra Brožková 


