
 

 

 

STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ – pokyny, informace 

 

 

1. CENY STRAVNÉHO pro školní rok 2022/2023  

 

Ceny stravného jsou závislé na vstupních cenách potravin na skladbě jídelního lístku tak, aby splňoval 

požadavky spotřebního koše potravin. Ten je stanoven tak, aby strávníci dostali potřebné množství 

živin, vitamínů a energie v porci oběda dle věku. 

Cenové kategorie upravuje vyhláška č. 107/2005 podle věku dětí. 

 

Děti 3-6 let 

Celodenní stravné                           42,- Kč 

Svačina dopolední + oběd              33,- Kč (dítě odchází po obědě)  

 

Děti 7 let (děti, které ve školním roce tj. od 1. 9. do 31. 8. dovrší 7 let) 

Celodenní stravné        46,- Kč 

Svačina dopolední + oběd              37,- Kč (dítě odchází po obědě)  

 

Každé dítě má možnost si přidat stravu a nápoje v přiměřeném množství, to však neplatí u potravin 

objednaných na počet strávníků (např. jogurty atd.). 

 

Děti mají nárok na dotovanou stravu státem v době přítomnosti dítěte v MŠ a první den nemoci. Tzn., 

že první den neodhlášené stravy zůstávají finanční náklady ve stejné výši.  

Od druhého dne, kdy rodič neodhlásí dítě ze stravy, musí uhradit zvýšené náklady o provozní  

a mzdovou režii. 

 

Děti 3-6 let 

Celodenní stravné                           84,- Kč 

Svačina dopolední + oběd              68,- Kč (dítě odchází po obědě)  

 

Děti 7 let (děti, které ve školním roce tj. od 1. 9. do 31. 8. dovrší 7 let) 

Celodenní stravné        88,- Kč 

Svačina dopolední + oběd              72,- Kč (dítě odchází po obědě)  

 

Rodiče si mohou vyzvednout oběd v MŠ od 11:00 do 11:15 hod. 

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob a osobám v karanténě nebo izolaci. 

 

 

 

2. ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

 

 

Obědy nebo odpolední svačiny se odhlašují nejpozději jeden den předem a to: 

• do 11:15 hodin: 

✓ telefonicky: 495 274 596, 725 796 378 (vedoucí školní jídelny při MŠ Sluníčko, 

Hradec Králové, Štefánikova – p. Flégrová) 

✓ emailem: jidelna@skolkaslunicko.cz 

• do 12:00 hodin: 

✓ na webových stránkách: www.odhlaska.cz  

číslo zařízení: 5000 

přihlašovací jméno a variabilní symbol bude oznámen na začátku školního roku. 
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