
Mateřská škola Sluníčko Roudnice n. L., Školní 1805 

• Telefon: 416 831 259         ms.skolniroudnice@tiscali.cz 

                                               www.ms.slunickoroudnicenl.cz 

• Ředitelka školy: Mgr. Věnceslava Koubová 724 824 816 

• Zástupkyně ředitelky: Ivana Brožová 774 406 149 

• Odloučené pracoviště Školní 1804: Vedoucí uč. Jitka Klímová 778 043 279 

 

• Jídelna: Eva Pinková 774 527 200   jidelna.slunickoroudnicenl@seznam.cz  

 

• Provoz MŠ: 6.00 – 16.30 

• Platby (stravné a úplata za vzdělávání) jsou prováděny inkasem z účtu zákonných zástupců. 

Platby jsou strhávány zálohově. Plátci ve své bance povolí inkaso pro účet 10236471/0100 

ve výši 1. 300,-Kč. První platba bude inkasována už 15. 8. 2020 V případě, že zákonní 

zástupci nemají účet v bance, dohodnou se na jiném způsobu platby v kanceláři vedoucí 

stravování (suterén školy vedle kuchyně, 774 527 200). Platba obsahuje stravné a úplatu za 

vzdělávání. V následujících měsících se budou odčítat jen spotřebované pohledávky. Rodiny, 

které pobírají sociální dávky, si požádají o osvobození od úplaty za vzdělávání u paní Ivy 

Brožové. 

 

• Odhlašování a přihlašování stravy: 

1. Den předem, do 14.00 hod., na http://www.strava.cz  a)  zařízení 2557, b) uživatelské jméno 

(příjmení tečka začáteční písmeno jména – př. vomačka.p (Vomáčka Petr), c)  heslo – den a 

měsíc narození (př. 5. 7. je 0507), d) udáte Váš E – mail bude Vám zasláno potvrzení 

požadavku. 

2. E – mail: jidelna.slunickoroudnicenl@seznam.cz 

3. Telefon (6 – 14 hod.) i zpráva SMS (kdykoli) 774 527 200 

 

Odhlášení a přihlášení stravy provádějte v předstihu, nebo tentýž den do 7.15 hod. 

Za neodhlášení stravy bude účtovaná platba. Nezapomínejte, prosím, na 

přihlašování stravy po nemoci.  

 

• Příchod do MŠ: 

Nejpozději do 8.00 hodin (později po domluvě). Pokud dítě chodí trvale později, přichází o 

volnou hru s kamarády. 

Přihlášku ke stravování odevzdejte, prosím, ihned po vyplnění do MŠ!! (pokud jste 

to již neudělali). 

• Co by mělo mít každé dítě v MŠ? 

přezůvky nazouvací bez tkaniček / podepsané uvnitř/, ne pantofle (bezpečnost) 

oblečení na převlečení – náhradní kalhotky, ponožky popř. punčocháče, triko, tepláky + 

pyžamo na odpolední odpočinek  

zástěrku nebo starší košili na výtvarné a pracovní činnosti 

U menších dětí, které si oblečení nepoznají, prosíme, vše podepsat fixem na textil. 
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