
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Moravské Bránice 
Mor. Bránice 74, 664 64 Dolní Kounice 

 
 
Přihláška ke školnímu stravování na školní rok …………………….. 

 
 
 

Jméno dítěte .........................................................  Datum narození ...................................... 
 
Bydliště ................................................................................................................................................. 
 
Zák. zástupce dítěte (jméno, příjmení, tel.) ......................................................................................... 
 
 
Cena stravného:  MŠ:   Celodenní (přesnídávka, oběd, svačina)    3 - 6 let:  38,- 
                               předškoláci  43,- 
        Polodenní (přesnídávka, oběd)                   3 - 6 let:   30,- 
                               předškoláci  35,- 
         ZŠ:         oběd      7 - 10 let:   26,- 
                       11 - 15 let:        28,- 
 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií 
(Vyhláška o škol. stravování 107/2005 Sb.).  
Poplatky za stravné a školné vybíráme zálohově do 12. dne měsíce. 
MŠ: seznam na nástěnce, mail                                           
ZŠ: seznam na nástěnce, lístečky v deníčku, web 
Stravné se vybírá na daný měsíc a odpočítávají se omluvené dny z měsíce předešlého.  
Musí být zaplaceny nejpozději do 12. dne daného měsíce!!! V opačném případě nebude strávníkovi oběd vydán 
až do uhrazení stravného. 
 
Obědy v MŠ i ZŠ se odhlašují nejpozději den předem do 15:30 (den následující po neděli či 
volnu do 7:00 hodin) na tel.533 386 502,724 368 274 nebo na e-mail: sjmorbranice@seznam.cz 
 
Jestliže dítě není do té doby odhlášeno ze stravování, je s ním počítáno při výdeji jídla a rodiče dětí z MŠ si mohou 
oběd vyzvednout ve školní jídelně v MŠ a rodiče školáků v jídelně ZŠ v době od 11:00 - 11.30 hodin !!! 
Dítě má nárok na stravu pouze 1. den absence, další dny je automaticky odhlášeno. 
 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Veškeré osobní a citlivé údaje uvedené v přihlášce podléhají Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a směrnici ředitele školy k ochraně osobních údajů. 
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech uvedených v přihlášce. 
Přihláška je součástí dokumentace školy.  
 
DALŠÍ INFORMACE  
 
Další informace o školní jídelně naleznete v organizačním a provozním  řádu školní jídelny na webu 
školy. 
 
 
 
Dne ...............................................             Podpis rodiče ................................................................................. 
 
 


