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INFORMACE KE STRAVNÉMU od 01.09.2022 

 

I. CENA STRAVNÉHO 

1. Finanční limity na nákup potravin a cenové rozdíly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi  

(i mezi jednotlivými druhy jídel) jsou dány vyhláškou 107/2005 Sb., vyhláška o školním stravování. 

Denní částka stravného (včetně nápoje) je rozvržena pro jednotlivé kategorie takto:  

 Děti ve věku 3-6 let Děti ve věku 7-10 let 

Přesnídávka 10,00 Kč 10,00 Kč 

Oběd 26,00 Kč 28,00 Kč 

Svačina 9,00 Kč 9,00 Kč 

CELKEM 45,00 Kč 47,00 Kč 

 

2. V případě, že rodič neodhlásí stravu v době absence dítěte, strava nebude automaticky 

odhlášena, a rodič musí zaplatit plnou cenu stravy: 

 Děti ve věku 3-6 let Děti ve věku 7-10 let 

Plná cena stravy 80,00 Kč 82,00 Kč 

 

II. ÚHRADA STRAVNÉHO 

1. Úhrada stravného se provádí bezhotovostně inkasním příkazem odevzdáním Souhlasu 

s placením stravného inkasním příkazem.  

2. V případě, že nebude úhrada z nějakého důvodu provedena, bude Vás o této skutečnosti 

informovat vedoucí školní jídelny.  

3. Nedodržení platebních podmínek je podle § 35 odst. 1 písmene d) zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, důvodem k ukončení předškolního vzdělávání ředitelem MŠ. 

4. Co je třeba pro úhradu stravného inkasním příkazem udělat: 

4.1 Vyplnit a odevzdat v MŠ formulář „PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ A SOUHLAS S PLACENÍM 

ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (STRAVNÉ) INKASNÍM PŘÍKAZEM. 

4.2 V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat přes internetbanking, mobilní aplikaci nebo 

osobní návštěvou banky povolení k inkasu ze svého účtu na účet MŠ. V případě povolení 

inkasa návštěvou banky se nechte bankou vystavit potvrzení povolení inkasa pro MŠ (pokud 

budete zadávat přes internetbanking a mobilní aplikaci, nepotřebujete potvrzení). 
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Údaje pro zavedení inkasa: 

• Název zařízení (naše zařízení): Mateřská škola Ostrava – Nová Bělá, Na Pláni 2,  příspěvková 

organizace 

• Číslo účtu příjemce platby (účet MŠ): 2400864034 

• Kód banky příjemce platby (účet MŠ): 2010  

• Limit jednotlivé platby inkasa: 1200,00 Kč  

• Datum povolení inkasa: 05.09.2022 

• Poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 

• Variabilní ani specifický symbol NEZADÁVEJTE! (vyplňuje MŠ při zadání příkazu k inkasu) 
 

Stanovení limitu povolení inkasa:  

a) Rodič se rozhodne pro možnost jedné platby za více strávníků (součet plateb u sourozenců), 

limit inkasa musí být součtem limitu všech strávníků.  

Např. rodiče mají 2 děti, limit (záloha) na každé dítě činí 1200,00 Kč, chtějí využít množnosti 

součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude 2400,00 Kč. 

b) Rodič se rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní 

hranice limitu inkasa bude zvlášť na každé dítě bude ve výši 1200,00 Kč. 

4.3 S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zavede do 

stravovacího programu. 

4.4 Hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.  

 
III. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

1. Dítě je automaticky přihlášeno na celý měsíc. Přihlášení dítěte po jeho nepřítomnosti provádí 

rodiče. 

2. Státní svátky, uzavření MŠ z důvodu přerušení provozu jsou odhlášeny automaticky, ostatní dny 

odhlašují rodiče. 

3. V případě, že rodič neodhlásí stravu v době nepřítomnosti dítěte, strava nebude automaticky 

odhlášena, a rodič musí zaplatit plnou cenu stravy. 

 

4. Odhlašování/přihlašování dětí rodičem:  

• jen v pondělí do 7:30 hod. formou SMS na telefon 725 573 991 

• další dny, tj. úterý – pátek přes estravu nejpozději do 11:00 hod. předešlý den (tzn. úterý je 

nutno odhlásit nejpozději v pondělí do 11:00 hod. atd.) 
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Přihlášení do estravy na odhlašování/přihlašování stravy: 

• www.esstrava.cz 

• Přihlašovací údaje si vyžádejte první den ve školce u paní učitelky. 

• Přihlášení strávníka: 

              Kód zařízení: 413 

            Kód uživatele: bude Vaše číslo strávníka 

             Heslo: jméno a příjmení strávníka + číslo strávníka (např.: Jan Novák 5, zadáte jn5) 

 

IV. STRAVA V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE 

1. V případě neplánované nepřítomnosti dítěte (pouze úterý až pátek), první den nepřítomnosti 

si můžete vyzvednout oběd. Napíšete sms na číslo 725 573 991 do 8:00 hodin, zda máte o oběd 

zájem a oběd bud nachystán do menuboxu. Vyzvednutí obědu je od možné pouze v čase 11:00 - 

11:15 hodin.  

Další dny nepřítomnosti rodič odhlásí přes estravu nejpozději do 11:00 hod. předešlý den. Tyto 

další dny se již nejedná o školní stravování a dítě nemá nárok na dotovanou stravu. V případě, že 

rodič neodhlásí stravu v době nepřítomnosti dítěte, strava nebude automaticky odhlášena, a 

rodič musí zaplatit plnou cenu stravy. 

2. Za neodebranou ani včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje. 

 

V. KONTAKT NA ŠKOLNÍ JÍDELNU 

Vedoucí ŠJ: Kateřina Morysová 

Úřední dny: pondělí 8:00 – 9:00 hod. 

Telefon: 725 573 991 

E-mail:  jidelna@msnovabela.cz 

WEB:  https://www.msnovabela.cz/skolni-jidelna/ 

 

 

V Ostravě – Nové Bělé dne 13.06.2022, aktualizace 25.08.2022 

 

 

http://www.esstrava.cz/

