
1) Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace, Fabian 1215, Velké Bílovice,  PSČ  691 02 

 IČO: 70932219,  DIČ: CZ70933219,  tel. 515 552 804  nebo tel.776 310 968 

               e-mail belochova@zsvelkebilovice.cz,  

 http://www.zakladniskolavelkebilovice.cz/ 

 

Přihláška ke stravování dětí MŠ - školní rok 2018/2019                                                           
 

Číslo účtu školní jídelny  1382032319/0800 

 

Jméno a příjmení …............................................................. Narozen/a/................................... 

 

Třída ......................................Strava: CELODENNÍ – POLODENNÍ (nehodící se škrtněte)  

 

Bydliště ….................................................................................................................................  

 

Telefon …............................... 

 

Platba: Trvalý příkaz  nebo hotově................................................................... 

 
Závazně přihlašuji své dítě ke stravování ve školní jídelně. Příspěvek za stravné budu hradit včas 

a oznámím každou změnu, která by měla vliv  na stanovení platby. Obědy se platí zálohově měsíc dopředu.   

Obědy se vydávají dětem přímo ve školce. Při nemoci je možnost si pro oběd přijít pouze první den nemoci 

do MŠ. Neodhlásím-li stravu (všechny neodebrané obědy),  doplatím do plné výše dle kalkulace platné v 

daném období. 

Potvrzuji správnost údajů a výše uvedené podmínky beru na vědomí. 

 

Ve Velkých Bílovicích dne ...........................Podpis zákonného zástupce …............................................... 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zde odstřihněte a první část s podpisem vraťte prosím - - - - - - - - - - -  - - - - -  

 

2) INFORMACE  PRO  RODIČE:    Školní stravování 

 

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování, ze dne 14. 5. 2008. 

Odhlašování obědů:  Nejpozději den předem /do 14:00 hodin / na tel. čísle 515 552 804 nebo 776 310 968 

nebo na e-mail: belochova@zsvelkebilovice.cz 

Obědy v době nemoci: Strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci.  

NELZE ODHLAŠOVAT AŽ V DEN NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE. 

V TEN DEN SI OBĚD LZE VYZVEDNOUT (aby nepropadl) POUZE V MŠ  / v 11:30 hodin /!!!! 

Každý má povinnost odhlásit si oběd v době nepřítomnosti nejen ve školce, ale i ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

 

Aktuální cena stravy dle věkových kategorií v MŠ je k dispozici na internetových stránkách nebo  

na nástěnce přímo v jídelně, či ve školce. 

 

Platby obědů:  

1) Trvalým příkazem – na účet – 1382032319/0800 vždy k 20. dnu měsíc dopředu  

(např. 20.8. na měsíc září). 

       K platbám je důležitý variabilní symbol a to je Vaše číslo domu.  

 

2) Mimořádně hotově - v kanceláři ŠJ – a to v pondělí až pátek od 8:00 – 14:00 hodin. 

http://www.zakladniskolavelkebilovice.cz/

