
  Přihláška ke stravování v mateřské škole Bystřice č. p. 106 

                    Informace pro zákonné zástupce 

Dítě, které je zapsáno do mateřské školy, je automaticky přihlášeno ke stravování. 

- Ve školní jídelně MŠ Bystřice je zaveden bezhotovostní platební styk. Zadejte ve své bance 

svolení k inkasnímu způsobu platby s měsíčním limitem 1 500,-Kč za 1 dítě na účet ZŠ a MŠ 

Bystřice 848, příspěvková organizace - Česká spořitelna, č. účtu 1686935349/0800. 

- K 20. dni měsíce bude provedeno inkaso stravného na následující měsíc podle počtu 

pracovních dnů v kalendáři. Případné přeplatky budou vráceny přespříští měsíc.(např. 

přeplatek z ledna bude vrácen v březnu). 

- K 11. dni měsíce bude provedeno inkaso školného na příslušný měsíc. 

- Výše stravného děti včetně pitného režimu: celodenní strava 37,-Kč,polodenní 29,-Kč, 

sedmileté celodenní 40,-Kč, polodenní 32,-Kč 

-Odhlašování stravy se provádí  v aplikaci e-strava ulrich (nebo na webových  stánkách školy 

www.zs-bystrice.cz) den předem do 12 hodin,  nově i o víkendu až do pondělí do 7 hodin. 

 

Příklad přihlášení na portálu: KÓD uživatele –to je číslo přidělené vedoucí jídelny 

HESLO-to jsou počáteční písmena jména a příjmení 

(např. dítě Jan Novák má identifikační číslo 25, kód uživatele bude 25, heslo bude jn25) 

 

1. den absence dítěte v mateřské škole si mohou rodiče vyzvednout oběd od11 -11.30 hod 

v hlavní budově MŠ, (na výdejnách č.p.402 a 1547 pak od 11.15–11.30hod). Další dny 

absence je nutné stravu odhlásit. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada, 

NAOPAK, je zpoplatněna částkou 44 ,-Kč  a  43,-Kč (podle věku a zařazení dítěte). 

- poslední 3 dny v měsíci prosinci a červnu se z provozních důvodů obědy neodhlašují. Tyto je 

možné si odhlásit předem nebo obědy vyzvedávat za původní cenu.  

 

V Bystřici dne 02. 12. 2021                                     Kaletová Dagmar, vedoucí ŠJ,tel. 558 558 234 

PŘIHLÁŠKA 

Já níže podepsaný zákonný zástupce dítěte stvrzuji svým podpisem souhlas se zpracováním 

jeho osobních údajů pro účely školní jídelny (dle zákonač.561/2004 Sb. Školského zákona)  a 

beru na vědomí výše uvedené informace. 

příjmení a jméno dítěte..…………………………………………………………...datum narození………………… 

příjmení matky…………………………………………………………………………. tel. číslo …………………………… 

příjmení otce………………………………………………………………………….…tel. číslo ……………………………. 

email………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

banka……………………………. číslo účtu…………………………………………… kód banky……………………….. 

datum………………………………………….. podpis zákonného zástupce……………………………………………. 


