
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070         Školní rok: 2022/2023      Zařízení: 136 2.ŠJ 

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ PO CELOU DOBU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
 

Strávník: 

Příjmení a jméno dítěte:  

Datum narození: ……………………….. 

Trv.bydliště:…………………………………………………………………………………………………………….….. 

Adresa pro doručování (je-li odlišná od trv.bydl.): ………………………………………………………………..… 

Datum, od kdy se začne stravovat …………………. Třída: …………………… 

Potravinová alergie:  ANO / NE  (nutno doložit lékařským potvrzením!)            

 

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:   ……………………………………………………………………………………………….……. 

Tel. ……………..……………………………....  E-mail: ……………..……………………………......... 

___________________________________________________________________________ 

Sazba denní:   Měsíční záloha:   Platba v prvním měsíci : 

Věk do 6 let            40,-   850,-      1700,-- 
 

Věk 7 let v obd.1.9.2022-31.8.2023 43,-.    950,-   1900,-- 

 (tj.dat.narození: 1.9.2015-31.8.2016) 

 

 

Bankovní převod: 

Platbu prosím poukazovat na číslo účtu MŠ Sedlčany:                    

 

35-524850399/0800   u České spořitelny 

pod variabilním symbolem:  136…            (PŘIDĚLÍ VEDOUCÍ ŠJ!)  

 

 

č. účtu strávníka:……………….………..………………………………………………………….… 

___________________________________________________________________________ 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Provozním řádem školní jídelny, včetně výše stravného, způsobu 

úhrady a jeho splatnosti. 

Potvrzuji, že jsem obdržel/a Poučení k přihlášce. 

Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje, které jsem poskytl/a, školní jídelna zpracovává v rámci 

zákonné povinnosti a při jejich shromažďování, uchovávání a zpracovávání se řídí zák.č.101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) a Spisovým a skartačním řádem MŠ. 

 

                      ……………………………………………….……………..   

               Podpis zákonného zástupce 

 
 

1.díl vyplněné přihlášky prosím vrátit zpět 

      



MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČANY, 2. Školní jídelna, 

Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, IČO:70999058,  

tel. 318 821 290, e-mail: jidelna2@ms-sedlcany.cz 

http://www.safarikova.ms-sedlcany.cz 
 

POUČENÍ k přihlášce ke stravování  MŠ Sedlčany, Šafaříkova 
Pro školní rok 2022/2023 

 

Výše stravného: denní : 40,- (do 6let); 43,- (7letí-dat.nar. 1.9.2015 až  31.8.2016) 

    měsíční záloha: 850,- (do 6let); 950,- (7letí) 
        

Způsob úhrady: zálohově dopředu bankovním převodem, popř. hotově. 

 

Platební údaje: č.účtu: 35-524850399/0800, variabilní symbol: přidělen při přihlášení =136… přidělí ved.ŠJ 
 

Termín úhrady: doporučujeme nejpozději k 25.dni (záloha na příští měsíc musí být na účtu MŠ připsána do 

konce měsíce). 
 

 

Vyúčtování záloh: k 20.dni kal.měsíce násl.po skončení kal.čtvrtletí  

(tj. k 20.1., 20.4., 20.7., 20.10.). 
 

Platba v prvním měsíci školního roku (zpravidla září) pro nové strávníky: 

Platí se platba na září a říjen, tj. 2x850,-= 1700,-(do 6let), popř.2x950,-=1900,- (7letí).  

Předplacená záloha se pak vyúčtuje až při ukončení předškolního vzdělávání (zpravidla strávník platí 

naposledy měsíc před ukončením docházky). 

 
 

Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlašovat a přihlašovat strávníky nejpozději do 7.30 hod. Nebude-li 

dítě ze stravy odhlášeno včas, bude mu stravné naúčtováno k úhradě. 

 

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte, a to v době od 11.30 

hod. do 12.00 hod. do čistých jídlonosičů; jídlo prosím vyzvedávejte u vchodu do kuchyně (bude-li zavřeno, 

prosím zvoňte). 

Takto vydaná strava včetně odpoledních svačinek domů, je určená k okamžité spotřebě a v okamžiku převzetí 

za něj přebírá zodpovědnost přejímající. 

 
 

Vyplněnou přihlášku prosím vraťte zpět do kanc.ved.ŠJ. Poučení si ponechejte. 

 

Upozornění: Do MŠ není dovoleno nosit jakékoliv potraviny či pokrmy - v MŠ se podávají pouze pokrmy 

připravené ve školní jídelně. Výjimkou je dietní stravování z důvodu potravinové alergie, po předchozí písemné 

dohodě za předem stanovených podmínek.  

 
 

Prac.doba:  

- přihlašování nových strávníků: PO,ÚT,ČT,PÁ: 13-15 hod. 
- výběr stravného: ST 10.30-15.30 hod. (bude-li v této době zamčeno, prosím zvoňte).   

 
 

Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti, V případě jakýchkoliv nejasností či 

námitek, nás prosím kontaktujte na tel.318 821 290, Marie Neradová, ved.školní jídelny,  

e-mail:jidelna2@ms-sedlcany.cz. 
 
 

 

 

2. díl „poučení“ si prosím odtrhněte a ponechejte 

 

http://www.safarikova.ms-sedlcany.cz/

