
 

 

 

 

 

 

                               Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 

                        s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Češkova 1985 
E- mail:msbenesovo.pce@volny.cz,tel.: 466 30 38 35 

Přihláška ke stravování – bezhotovostní platba: 

 

od …………….. školního roku 2015/2016 
VS:……………/přidělí vedoucí stravování/ 

Jméno a příjmení dítěte (strávníka):  

 

………………………………..…………zdravotní stav dítěte....................................……… 

Datum narození: …...…………………..............rodné číslo: ………………………………. 

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. 

……………………………………………………. 

V Pardubicích  dne:                                               podpis zástupce dítěte, strávníka 

*nehodící se škrtněte 

===================po odevzdání ve školní jídelně či mateřské škole bude odstřiženo a ponecháno rodiči ========= 

Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 

E-mail: msbenesovo.pce@volny.cz                      jméno dítěte………………………………. 

tel.: MŠ 466 30 38 35  

Podmínky přihlášky ke stravování 
ÚHRADA STRAVNÉHO + ŠKOLNÉHO  

Úhradu je nutné provést vždy předem –nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce 

stravování bezhotovostním převodem na účet č.: 19-2373080217/0100 

 

             Variabilní symbol:  ……………….. , Specifický symbol: 111                                                        
                                          Výše zálohy stravného = 680,- Kč 

                                          Výše platby školného   = 420,- Kč- neplatí děti rok před školou 

                                                                                                   – platí i děti s OŠD 
Denní sazby stravného: 

 dítě s celodenní docházkou (přesnídávka+oběd+svačina)…….…...................…30,- Kč 

 dítě s polodenní docházkou (přesnídávka+oběd, nebo oběd+svačina)…..... …...24,- Kč 

 cizí strávníci: dle pokynů hospodářky MŠ……………………………..…….…..45,- Kč 

 
Vyúčtování skutečných nákladů stravování bude prováděno ročně na konci školního roku ( k 31.8.). O měsíční 

kontrolu počtu odebrané a odhlášené stravy můžete požádat vedoucí stravování. Přeplatky Vám vrátíme na Váš 

účet, který uvádíte v přihlášce ke stravování. Písemné roční vyúčtování vydává vedoucí stravování pouze na 

základě ústní žádosti podané do 30.6. 

mailto:msbenesovo.pce@volny.cz


 

 

 

 

 

 

                               Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 

                        s odloučeným pracovištěm Mateřská škola Češkova 1985 
E- mail:msbenesovo.pce@volny.cz,tel.: 466 30 38 35 

Přihláška ke stravování – bezhotovostní platba: 

 

od …………….. školního roku 2015/2016 
VS:……………/přidělí vedoucí stravování/ 

Jméno a příjmení dítěte (strávníka):  

 

………………………………..…………zdravotní stav dítěte....................................……… 

Datum narození: …...…………………..............rodné číslo: ………………………………. 

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. 

……………………………………………………. 

V Pardubicích  dne:                                               podpis zástupce dítěte, strávníka 

*nehodící se škrtněte 

===================po odevzdání ve školní jídelně či mateřské škole bude odstřiženo a ponecháno rodiči ========= 

Mateřská škola Pardubice, Češkova 1985 

E-mail: msceskova@seznam.cz                      jméno dítěte………………………………. 

tel.: MŠ Benešovo 466 30 38 35 tel. : MŠ Češkova 466 303 764 

Podmínky přihlášky ke stravování 
ÚHRADA STRAVNÉHO + ŠKOLNÉHO  

Úhradu je nutné provést vždy předem –nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce 

stravování bezhotovostním převodem na účet č.: 19-2373080217/0100 

 

             Variabilní  symbol:  ……………….. , Specifický symbol: 111                                                        

 Výše zálohy stravného = 680,- Kč  

                                          Výše platby školného   = 420,- Kč- neplatí děti rok před školou 

                                                                                                                                 – platí i děti s OŠD 
Denní sazby stravného: 

 dítě s celodenní docházkou (přesnídávka+oběd+svačina)…….…...................…30,- Kč 

 dítě s polodenní docházkou (přesnídávka+oběd, nebo oběd+svačina)…..... …...24,- Kč 

 cizí strávníci: dle pokynů hospodářky MŠ……………………………..…….…..45,- Kč 

 

Vyúčtování skutečných nákladů stravování bude prováděno ročně na konci školního roku ( k 31.8.). O měsíční 

kontrolu počtu odebrané a odhlášené stravy můžete požádat vedoucí stravování. Přeplatky Vám vrátíme na Váš 

účet, který uvádíte v přihlášce ke stravování. Písemné roční vyúčtování vydává vedoucí stravování pouze na 

základě ústní žádosti podané do 30.6. 
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