
Informace pro rodiče – podepsané s     přihláškou odevzdají ve školní jídelně  

Stravu lze odhlásit vždy pracovní den předem do 12.30hod. na telefonních číslech 583 433 370, nebo 

583 433 071. Dále na mobilním čísle: 773 115 629 formou hovoru, nebo sms zprávy. Na e-mailové 

adrese: msm.zamjidelna@tiscali.cz nebo osobně ve třídě, ve školní stravovně.

V     sobotu, neděli a svátky se strava neodhlašuje.  

Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel

Zákonní zástupci dětí si mohou neodhlášený oběd vyzvednout do čistých jídlonosičů ve třídě, které dítě 

navštěvuje, v době od 11.30-11.45 hod. Cena stravy v první den nepřítomnosti dítěte je dotovaná. Další 

neodhlášená strava je navýšená o režijní náklady, je za plnou cenu bez dotace.

Další informace, viz nástěnka v šatně – ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Informace pro rodiče – si ponechají zákonní zástupci

Stravu lze odhlásit vždy pracovní den předem do 12.30hod. na telefonních číslech 583 433 370, nebo 

583 433 071. Dále na mobilním čísle: 773 115 629 formou hovoru, nebo sms zprávy. Na e-mailové 
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navštěvuje, v době od 11.30-11.45 hod. Cena stravy v první den nepřítomnosti dítěte je dotovaná. Další 

neodhlášená strava je navýšená o režijní náklady, je za plnou cenu bez dotace.

Další informace, viz nástěnka v šatně – ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
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