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Přihláška ke stravování 
Bezhotovostní platba 

VS: ______________________ 

Jméno a příjmení dítěte (strávníka): ________________________________________________________ 

Datum narození: ________________________________________________________________________ 

Bydliště:_______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________________________ 

MŠ přesnídávka - oběd - svačina *    

Pro převod případného přeplatku po ročním zúčtování stravování uvádím: 

Číslo účtu: _____________________/___________kód banky. 

Potvrzuji, že jsem seznámen(a) s níže uvedenými podmínkami a vnitřním řádem ŠJ. 

V Letohradě, dne:_________________________    ___________________________                            
   

*nehodící se škrtněte        podpis zákonného zástupce dítěte 

 

Kontakt: 
 
Mateřská škola Skipi s.r.o., Tyršova, 561 51 Letohrad 
E-mail: skolnijidelna@skipi.cz, skolka@skipi.cz,  

tel.: MŠ 603 383 480, školní jídelna 

===================první stranu přihlášky odevzdejte v mateřské škole================ 
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Podmínky přihlášky ke stravování 
 

ÚHRADA STRAVNÉHO + ŠKOLNÉHO 
Úhradu (školné + stravné = jednou částkou na konto dítěte) je nutné provést vždy předem – nejpozději do 25. dne 
předcházejícího měsíce stravování bezhotovostním převodem na účet č.: 115-7717930207/0100  
          Variabilní symbol: _____________ (dle pokynů vedení školky), Specifický symbol: 602 10                                                        

Výše zálohy stravného = počet dní x sazba stravného  

5 dní v týdnu 4.500 Kč / měsíc 

4 dny v týdnu 3.900 Kč / měsíc 

3 dny v týdnu 3.000 Kč / měsíc 

2 dny v týdnu 2.200 Kč / měsíc 

1 den v týdnu 1.100 Kč / měsíc 
V případě úhrady stravného + školného u dvou a více 
dětí či strávníků z jedné rodiny lze dohodnout formu 
úhrady společného hlavního plátce, s uvedením VS 

hlavního konta…projednejte s vedením školy.  
 

Denní stravné pro děti 2-6 let 

37 Kč 

Přesnídávka: 9,- 
Oběda: 19,- 
Svačina: 9,- 

Denní stravné pro děti od 7 let 

41 Kč 

Přesnídávka: 10,- 
Oběd: 21,- 
Svačina: 10,- 

 
 

  

  

  

  

  

Každý strávník obdrží přihlašovací údaje pro obsluhu svého konta dítěte (přehled nákladů stravování a školného). 
Vyúčtování skutečných nákladů stravování bude prováděno ročně na konci školního roku (u MŠ tedy k 31.8.). 
Přeplatky Vám vrátíme na Váš účet, který uvádíte v přihlášce ke stravování. Přeplatky je možno převést do 
následujícího roku, nebo převést na sourozence – a to na základě Vaší písemné žádosti o vypořádání přeplatku. 
PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK 
Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit DEN PŘEDEM do 24 hodin po uplynutí této doby je 
stravování automaticky přihlášeno podle zadané objednávky na přihlášce a nastavených stravovacích zvyklostech 
jednotlivce. Ukončení stravování ihned nahlásit vedení školy. 
NEMOC – je nutné odhlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování, 
pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. 
PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro děti MŠ pouze v době uzavření provozu, v době omezeného provozu si musí 
odhlásit každý sám!  
Provozní doba školní jídelny: 07,00 - 14,30 hodin. 

 
Školní jídelna: skolnijidelna@skipi.cz 

mailto:skolnijidelna@skipi.cz

