
Přihláška ke stravování na školní rok 2022/2023 v mateřské škole 

 
Údaje o strávníkovi 
 
Příjmení a jméno…………………………………………………………..……………………… 
 
Přihlášen(a) od  ..………………………………. 
 
Datum narození………………………………………………Státní občanství ……………… 
 
Adresa trvalého bydliště 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Způsob bezhotovostní platby     

- inkaso  - banka …………………… kód banky..…….. číslo účtu……………………. 
- bezhotovostní platba dle variabilního symbolu dítěte –  

pouze po dohodě s vedoucí školního stravování 
 
Údaje o zákonném zástupci  
Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………………. 
 
Telefon …………………………………… 
e-mail …………………………………….. 
 
Souhlasím s pravidelnou měsíční zálohovou platbou obědů. 
Nebude-li stravné uhrazeno zálohově na měsíc dopředu, bude strávník odhlášen z docházky v MŠ 
do doby, než bude platba uhrazena. 
První platba proběhne do 16. 9. 2022 formou zálohy na měsíc září. 
Strávník, který dovrší 7 let od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 musí být zařazen v kategorii MŠ 7 let. 
Dojde-li ke změně údajů nebo stravovacích dnů, jste povinni ihned tuto informaci předat v mateřské 
škole. 
V ……………………………………………….                               Datum ……………………………… 
 
Podpis zákonného zástupce …………………………………………………………… 
 
Informace pro rodiče 
číslo účtu ZŠ a MŠ Mšené-lázně 1004905389/0800 
telefonní čísla do školní jídelny 416815613 (hospodar@zsmsene.cz) 
telefonní čísla do mateřské školy 416812969 (ms.msenelazne@seznam.cz) 

CENA OBĚDA V MŠ  
Na základě Sbírky zákonů, Vyhláška č.107/2005 Sb.ze dne 25. února 2005 o školním stravování, 
dochází k úpravě kategorií strávníků a cen obědů a dle Vyhlášky č.272/2022 Sb. 

Kategorie  Cena v Kč 

MŠ 3 – 6 let – přesnídávka (včetně pitného režimu 2,-Kč) 13,- 

MŠ 3 – 6 let -  oběd (včetně pitného režimu 1,-Kč) 22,- 

MŠ 3 – 6 let -  svačina (včetně pitného režimu 1,-Kč) 9,- 

MŠ 3 – 6 let  - celodenní 44,- 

MŠ 7 let – přesnídávka (včetně pitného režimu 2,-Kč) 14,- 

MŠ 7 let – oběd (včetně pitného režimu 1,-Kč) 23,- 

MŠ 7 let – svačina (včetně pitného režimu 1,-Kč) 10,- 

MŠ 7 let  - celodenní 47,- 

Strávník, který dovrší 7 let od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 musí být  
v kategorii MŠ 7 let. 
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