
  
Pokyny pro nové strávníky 

 

 Vážení rodiče, milí budoucí strávníci, 
tyto základní pokyny se týkají provozu školní jídelny Mateřské školy Berušky Benešov. 

 

1. Požadujeme vyplnit každému strávníkovi přihlášku ke stravování, která je přiložena nebo ji získáte v kanceláři paní 

Piskačové (vlevo v přízemí, vedle školní kuchyně) a zde vyplněnou přihlášku prosím vraťte . 

2. Stravu na daný den odhlašujte ráno do 8,15 hod. na telef. čísle 775885461nebo prostřednictvím aplikace.    

• Ráno při příchodu do školky upřesněte zda -  dítě bude odcházet před spaním, tzn. ve školce sní přesnídávku, oběd 

             a odpolední svačinu dostane s sebou domů  

                                                                             - nebo dítě bude odcházet po spaní, tzn. celý den bude jíst ve školce 

3. Cena stravného v Mateřské škole od 01.09.2022 je:                             

 dítě 3-6 let     dítě 7 let 

   - přesnídávka                   9,- Kč             9 ,-Kč 

   - oběd   25,- Kč            27,-Kč 

   - svačina     9,- Kč             9,- Kč     

   Celkem   43,- Kč.          45,- Kč 

• Dle vyhlášky 210/2017 Sb., budou děti do věkové skupiny 7 let zařazeni již na počátku školního roku, ve kterém 

dosáhnou příslušné věkové hranice.  

• Stravné je hrazeno zálohově, tzn. do konce měsíce musí mít žák na svém kontě částku plného stravného na 

příští měsíc.  
4. Úhradu záloh stravného je možno provádět bezhotovostním převodem nebo ojediněle, po domluvě v hotovosti.  

  

• Pokud zvolíte bezhotovostní převod musíte zadat na Vašem účtě "Povolení k inkasu" na účet Mateřské školy,  číslo 

účtu: 325864309/0800 a poté Vám bude každý měsíc stržena záloha na měsíc následující.  

• Při platbách stravného v hotovosti, budou stanoveny dva dny, kdy je nutné částky uhradit. Pokud se nebudete moci 

dostavit, např. v době nemoci, dovolené, zavolejte prosím s časovým předstihem.  

 

 Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala k oboustranné spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme 

ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit. 
 

      Piskačová Petra  vedoucí ŠJ 
                   Piskačová Petra účetní MŠ  tel. 775885460 
 
 
 

                                                                                                                                                    
 

 
 


