Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace
Dobrovského 1311/66
612 00 Brno
tel.: 549 259 532
IČ: 643 26 187

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A STRAVOVÁNÍ
školní rok 2016/2017
Věkové kategorie a ceny stravování:
Děti 3 - 6 let

Celkem

přesnídávka 8,--Kč
oběd
25,--Kč
svačina
7,--Kč
40,--Kč

Děti 7 let

přesnídávka 9,--Kč
oběd
27,--Kč
svačina
7,--Kč
Celkem
43,-- Kč

Obědy jsou dotované, uvedené ceny se týkají pouze nákladů na potraviny, nejsou v nich
zohledněny osobní a věcné náklady, které tvoří nedílnou součást plné ceny oběda.
Nárok na stravu má dítě pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud
zákonný zástupce své dítě řádně neodhlásí, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji
připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu
stravy (tj. včetně osobních – 51 Kč/oběd a věcných nákladů – 15 Kč/oběd). Plná cena
stravného pak činí u dětí 3–6let 106 Kč a u dětí 7letých 109 Kč.
Podle toho, jakého věku dítě ve školním roce dovrší, v té kategorii je od září vedeno a
platí výše uvedenou cenu za stravu (školní rok se počítá od 1. 9. do 31. 8. včetně).

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na 700,-- Kč/měsíc.
V září 2016 je školné snížené na 525 Kč.
Předškoláci školné neplatí po dobu 12 měsíců, tzn. děti, které mají odklad školní
docházky, od 1. 9. školné opět platí.

Druhy plateb:

ÚHRADY SE PROVÁDÍ POUZE BEZHOTOVOSTNĚ!

 jednorázovým bankovním příkazem k úhradě
 trvalým příkazem k úhradě
Platby jsou prováděny na měsíc dopředu. To znamená, že do 25. 9. je provedena platba
na měsíc září a do 30. 9. na měsíc říjen, do 15. 10. na měsíc listopad atd….
Vždy je nutné uvádět jméno dítěte do spojovacích údajů a variabilní symbol platby.
Předpis plateb je stále stejný, případné přeplatky se vrací 2x ročně.
Č. účtu MŠ: 19-5152090247/0100
Variabilní symbol je stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

Předpis plateb:
 Stravné děti 3-6 let 880,– Kč
 Stravné děti 7 let 940,– Kč
 Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 700,– Kč (v září 525.- Kč)

Odhlášky:
Odhlášku je třeba provést den dopředu (do sešitu u vchodu do MŠ) do 11. hod. Možné je
také odhlašovat telefonicky na tel. 549 257 902, v době naší nepřítomnosti v MŠ
zanechte zprávu na záznamníku, nejpozději však taktéž den předem do 11. hod. Pozdější
odhlášky nemohou být akceptovány, jelikož zboží objednáváme den předem.

Výdej obědů do vlastních čistých jídlonosičů: 11:45 - 12.00 hodin
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace
Dobrovského 1311/66
612 00 Brno
tel.: 549 259 532
IČ: 643 26 187

Údaje o strávníkovi - přihláška ke stravování
školní rok 2016/2017

(vrátit do školní jídelny)

Příjmení:…………………………….................. Jméno:……………………………..
Ulice bydliště, město, PSČ: …………………………………………………………...
Státní příslušnost:……………………………..... Datum narození: ………………….
Pro vratky stravného:
Číslo účtu/kód banky) ...................................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………….
Telefonický kontakt zákonného zástupce: …………………………………………….

Informace o školní jídelně, stravování a úplatě za předškolní vzdělávání
jsem převzal/la
V Brně dne:………………………

Podpis:……………………………

