
MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ SMOLIVEC 
 335 01 Nepomuk 1 

 
 
 
 
 
 
Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2014/ 2015: 
 
školné ………………………………………………….100,- Kč / měsíc 
 
Poslední rok předškolního vzdělávání je pro děti zdarma, při odkladu ŠD je 
pouze 1 rok bezúplaty. 
 
Úplata za předškolní vzdělávání se platí společně se stravným nejpozději 
 15. následujícího měsíce. 
 
 
Dítě je přijímáno do MŠ zdravé! 
 
 
Stravné celodenní……………………………………………………..31,- Kč / den 
                
  polodenní…………………………………………………… 23,-Kč / den 
                                                                                 oběd ……15,- Kč / den 
                                                                           svačina……….8,- Kč 
včetně pitného režimu 
 
Odhlašování a přihlašování stravného se provádí telefonicky nebo osobně 
den předem, nebo v daný den nepřítomnosti dítěte nejpozději do 7. 30 hod 
                                 telefon: 371 585 439 ,  606 602 525 
Lze odhlašovat i SMS zprávou. 
 
První den nemoci si rodiče mohou jídlo odebrat, další dny nemoci je povinnost obědy 
odhlásit! / dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst.9 / 
Pokud  si oběd neodhlásíte, bude Vám účtována plná cena stravného na celý den! 
 
Strávník má nárok na oběd, pokud má zaplacenou zálohu a nedluží stravné za minulý měsíc. 
Záloha se platí při nástupu do školky začátkem září, je vratná, k vyrovnání dochází na konci 
školního roku v červnu, popř. při ukončení docházky -  stěhování apod. Za neodebrané nebo 
neodhlášené jídlo se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. Tyto obědy vydá kuchařka ŠJ 
dětem na přidání. Pokud je MŠ uzavřena je jídlo automaticky odhlášeno. 
     Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 
vybraných potravin( např. zeleniny, ovoce, luštěnin, ryb, mléka a mléč. výrobků, cukru a 
tuků) s přihlédnutím  na předškolní věk dětí. Provoz ŠJ se řídí Vyhl. č. 137/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Vaří se dle stravovacích norem pro děti předškolního věku podle 
 Vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování 



 
Do školky dítě potřebuje: 
1x tepláky, děvčata i zástěrku  nebo sukýnku do třídy 
1x tepláky a větrovku na vycházku 
bačkorky a holínky 
pyžamo 
věci na převlečení: náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky- dát do sáčku v šatně 
vše je třeba podepsat ! 
 
hrneček z umělé hmoty s ouškem 
kartáček a pastu 
krabici papírových kapesníků 
 
 


