
 
Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace 

 

Přihláška ke stravování 

 

Jméno a příjmení žáka/yně ……………………………………….…....................……………………...…..… 

Datum narození: …………………………………............................. Třída: ……….....................................…. 

Trvalé bydliště …………………....................…………………………………………………………….…… 

Datum zahájení stravování: ...................................... Datum ukončení stravování: ............................................ 

Údaje o zdravotní způsobilosti (zdravotní obtíže) ............................................................................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ............................................................................................................... 

Trvalé bydliště: .................................................................................................................................................... 

Adresa pro doručování písemností: ..................................................................................................................... 

Telefon ………………………………………………………………… 

 

Způsob platby:  bezhotovostní platba (inkasním převodem z Vašeho účtu) - preferujeme 

 

   hotově 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s provozním řádem školní jídelny (webové stránky 

školy, nástěnka ve ŠJ). 

 

V Mikulčicích dne ………………………………. 

        ………….………………………………..… 

         Podpis zákonného zástupce 

 

 

 

       

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Cena oběda: 

Cena oběda pro žáky ZŠ: Cena oběda pro děti MŠ: 

žáci 7-10let 27 Kč děti 3-6 let  celodenní 40 Kč 

žáci 11-14let 30 Kč   polodenní  32 Kč  

žáci 15 a více let  36 Kč  děti 7 let   celodenní 44 Kč 

                                         polodenní      36 Kč 

Způsob úhrady stravného: 

a) Platba v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ předem v posledním týdnu v měsíci vždy na měsíc dopředu  

b) Bezhotovostní platba (inkasním převodem z účtu). Platba proběhne vždy do 15. dne v měsíci na 

měsíc dopředu. Zájemci o tento způsob platby si zřídí u svého bankovního účtu souhlas s inkasem. 

Doklad, který banka vystaví, předloží vedoucí školní jídelny. Číslo účtu školy, na který bude platba 

prováděna, je: 181 031 286/0300.   

 

Výdej obědů: 

Obědy jsou žákům vydávány v době od 11.45 hod. do 14.00 hod. podle rozvrhu hodin.  

 

Odhlašování a přihlašování oběda: 

Oběd je možné odhlásit nebo přihlásit elektronicky http://www.miso.cz/jidelna/zsmikulcice/, osobně 

v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo telefonicky nejpozději do 14.00 hodin den předem. Neodhlášený 

oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 

11.00 hod. do 11.45 hod. Toto platí pouze v první den nepřítomnosti. Bližší informace najdete na nástěnce 

ve školní jídelně a na webových stránkách školy www.zsmikulcice.cz.  

 

http://www.miso.cz/jidelna/zsmikulcice/
http://www.zsmikulcice.cz/

