
INFORMACE O STRAVOVÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ                         

v budově Městské střední odborné školy (na náměstí): 
 

- před prvním nástupem do MŠ zaplatit u vedoucí školní jídelny zálohu 1 500 Kč (poslední týden 

v srpnu od 7:00 – 12:00 hodin), aby mohlo být dítě přihlášeno na stravu; a nahlásit, zda bude dítě 

chodit celodenně (přesnídávka + oběd + svačina) nebo jen půlden (přesnídávka + oběd) 

- záloha se vrací až při ukončení docházky v MŠ u vedoucí školní jídelny po vyřízení všech pohledávek 

- dítě má automaticky jídlo, vy ho jen odhlašujete. Pouze na letní prázdniny (červenec, srpen) budou 

všichni odhlášení – pokud bude provoz MŠ, musíte si dítě sami přihlásit přes počítač). 

 
ODHLAŠOVÁNÍ a PŘIHLAŠOVÁNÍ – probíhá pouze takto: 

a) osobně u vedoucí školní jídelny (NE ve školce!) 

b) přes telefon: 519 419 211 (nechat se přepojit na jídelnu), mobil: 601 380 129 (vedoucí školní jídelny) 

- během školního roku: od 6:00 - 13:00 hod. 

- po dobu prázdnin (jarní, letní) v době provozu školní jídelny: od 7:00 – 12:00 hod. 

c) sami přes internet (den předem do půlnoci) 

postup: 

www.mesos.cz 

odkaz: Jídelníčky (nebo Služby – Stravování) – Vstup do objednávkového systému  

oddělení: 901 – MŠ (3-6 let) nebo 1001 – MŠ (7-10 let) 

vybrat: vyberte jméno dítěte 

napište: HESLO (prozatím jméno dítěte, vše malým písmem, bez diakritiky; heslo si pak ve   

                           vašem zájmu změňte!) 

přihlásit 

řádek dole ve světle modrém pozadí v Ostatní: OBĚDY 

- denní objednávky: lze měnit pouze, pokud je zadán jídelníček – ten se zadává ve středu  

                               na týden dopředu 

- šablony předobjednávek:  

  modré pozadí – již je zadán jídelníček a nelze zde provádět žádnou změnu, pouze      

                          v denních objednávkách 

  zelené pozadí – lze odhlašovat i na delší dobu, pokud ještě není zadán jídelníček; všechny     

                          provedené úkony nezapomínejte uložit (vlevo dole) a uzavřete panel! 

- dítě má nárok na stravu pouze tehdy, když je přítomno v MŠ 

- v době nemoci nemá dítě nárok na jídlo (jen za plnou cenu), proto je nezapomínejte odhlašovat! 

- pouze první den nemoci, když už nelze jídlo odhlásit, si můžete neodhlášenou stravu vyzvednout ve 

školní jídelně od 12:00 – 12:30 hod. (vchod přes MŠ a dvůr) – po této době je jídlo dáno na přidání 

- vchod pro rodiče dětí v MŠ je pouze přes školku a dvůr (placení, odhlašování, obědy atd.) 

 
PLACENÍ: 

- platí se první 3 dny v měsíci za uplynulý měsíc 

- pokud nezaplatíte včas, bude dítě ze stravy (po upozornění) odhlášeno 

- platí se pouze přes účet! 

- částku zjistíte již poslední den v měsíci na internetu 

číslo účtu:     35-1387104369/0800 

konstantní symbol:     0308 

specifický symbol:     99 

zpráva pro příjemce:     (jméno a příjmení dítěte!) 

 
- u předškolních dětí nezapomeňte nahlásit úplné ukončení docházky v MŠ a vyzvednout si zálohu, jinak 

jim bude automaticky nabíhat jídlo, a museli byste zaplatit plnou cenu 

 

http://www.mesos.cz/

