
Informace ke stravování  v MŠ Veverská Bítýška, Pavla Perky 333 
Ceny obědů:  děti 3 až 6 let    celodenní stravování  41 Kč   , polodenní  33 Kč 

  děti 7 leté, včetně těch co dosáhnou sedmi let v tomto školním roce: 

    celodenní stravování  46 Kč  ,   polodenní   37Kč 

Obědy i odpolední svačiny se odhlašují nejpozději den předem do sešitu, který je k tomu určen v 

šatně. Jestliže dítě zapomenete odhlásit den dopředu, stačí ještě telefonicky nebo paní učitelce ten 

den, a to do 7 hodin . 

 

Neodhlášený oběd ( náhlá nemoc) lze vyzvednout pouze první den. Zavolejte, že dítě nepřijde do 

MŠ a že si vyzvednete ( nevyzvednete) oběd. Jednorázové jídlonosiče poskytuje MŠ.    

Neodhlášené odpolední svačiny se nevydávají - zakázáno krajskou hygienickou stanicí. 

 

Obědy se vydávají v době:  11:00  - 11:30  Po této době oběd propadá. 

 

Do 10 září se nově platí záloha na obědy 500 kč, která bude vyúčtována v měsíci květnu.  

 

Placení obědů:  - hotově do 10. v měsíci - v kanceláři vedoucí stravování, boční vchod třída 3. 

                              v čase 7:30 - 14:25, nebo přesnou částku v obálce paní učitelce 

                            - na účet do 10. v měsíci  č.ú. 203109807/0300 

        variabilní symbol: Třída 1.  -   září  512021/9  dále dle vzoru  ( 51rok/měsíc) 

                                      Třída 2.  -   září  522021/9   dále dle vzoru  ( 52rok/měsíc ) 

                                      Třída 3.  -   září  532021/9  dále dle vzoru ( 53rok/měsíc ) 

Obědy za červen a červenec se platí dříve. Informace budou vyvěšeny na nástěnce s předstihem.                                           

MŠ Pavla Perky  - 549420159                                      Ve Veverské Bítýšce : 1.9.2021 

 

 
 

Informace ke stravování  v MŠ Veverská Bítýška, Zábiteší II 
Ceny obědů:  děti 3 až 6 let    celodenní stravování  41 Kč   , polodenní  33 Kč 

  děti 7 leté, včetně těch co dosáhnou sedmi let v tomto školním roce: 

    celodenní stravování  46 Kč  ,   polodenní   37 Kč 

Obědy i odpolední svačiny se odhlašují nejpozději den předem do sešitu, který je k tomu určen v 

šatně. Jestliže dítě zapomenete odhlásit den dopředu, stačí ještě telefonicky nebo paní učitelce ten 

den, a to do 7 hodin . 

Neodhlášený oběd ( náhlá nemoc) lze vyzvednout pouze první den. Zavolejte, že dítě nepřijde do 

MŠ a že si vyzvednete ( nevyzvednete) oběd. Jednorázové jídlonosiče poskytuje MŠ.   

Neodhlášené odpolední svačiny se nevydávají - zakázáno krajskou hygienickou stanicí. 

 

Obědy se vydávají v době:  11:20  - 11:45  Po této době oběd propadá. 

 

Do 10 září se nově platí záloha na obědy 500 kč, která bude vyúčtována v měsíci květnu.  

 

Placení obědů:  - hotově do 10. v měsíci - v kanceláři vedoucí stravování, Pavla Perky 333, boční 

      vchod třída 3. 

                              v čase 7:30 – 14:25, nebo přesnou částku v obálce paní učitelce 

                            - na účet do 10. v měsíci  č.ú.  203109807/0300 

    variabilní symbol:  Zábiteší       září : 542021/9   dále dle vzoru (  54rok/měsíc ) 

 Zábiteší II   září : 552021/9   dále dle vzoru (  55rok/měsíc ) 

 Obědy za červen a červenec se platí dříve. Informace budou vyvěšeny na nástěnce s předstihem. 

MŠ Zábiteší    -  549211256 

MŠ Pavla Perky  - 549420159     Ve Veverské Bítýšce : 1.9.2021 

 


