
F7-7 spis.znak 2.1
Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského  1248 IČO 71005919

Přihláška ke stravování 

Jméno dítěte : Příjmení :

Bydliště: Telefon :

Potravinová odlišnost :

Celodenní stravování :                                          ANO  -  NE  ( nehodící se škrtněte) 

Potvrzuji správnost uvedených údajů a beru na vědomí svou povinnost včas omlouvat (dle školních řádů) nepřítomnost 
svého dítěte,  odevzdávat stanovené školné a poplatky za stravování .   Dále neprodleně oznámím každou změnu, která by
měla vliv na výši stanovených poplatků. 

V(e) : ………………………………….   Podpis zákonného zástupce : …………………………………..

Dne : ………………………………..…                                                  

       

Číslo účtu pro platby : 163 178 938/0600    ,   stravné za září prosíme uhradit již do konce srpna, následující platby  také nejpozději k 
15. dni předchozího měsíce.    Śkolné a stravné na rok viz. dokument Stanovení úplat za předškolní vzdělávání pro aktuální školní 
rok. Při platbách uvádějte do poznámky pro příjemce vždy jméno svého dítěte a účel platby, variabilní symbol doporučujeme 
datum narození dítěte RRMMDD. Odhlašování dětí nejpozději do 7:00 téhož dne.  V případě náhlého onemocnění možnost 
vyzvednout jídlo po domluvě 1. den do vlastního nosiče v kuchyni 11:00 – 11:15 hod  tel. MŠ : 499 421 859
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