
 
 
 

 
STRAVOVÁNÍ – MŠ Beehive 
 
 

Vážení rodiče, 

níže můžete naleznout bližší informace ke stravnému na školní rok 2020/2021.  

 

Nabízíme dvě možnosti výběru obědů:  

1. Bio o firmy Bionea 

Firma Bionea se zabývá přípravou pokrmů pro předškolní a školní zařízení a splňujeme požadavky dané               

normami Ministerstva školství pro složení pokrmů a zastoupení jednotlivých skupin potravin tzv.            

Spotřební koš. 

Pokud máte o tento druh obědů zájem, prosíme, o vyplnění přihlášky (zvolte možnost výběru). Jídelní               

lístek bude zveřejněn v informačním systému a je na výběr z jednoho druhu hlavního jídla včetně                

polévky. Strava nelze v průběhu roku měnit a přihláška je závazná. Oběd lze odhlašovat do 14:00 hod na                  

následující den přes systém Edupage. 

Pokud nedojde k přihlášení minimálního počtu stravníků, nebude stravování v bio kvalitě nabízeno. 

 

 

2. Firma Scolarest 

Další možností výběru obědů je nabídka jídel od firmy Scolarest - zařízení školního stravování spol. s                

r.o., se kterou již několik let spolupracujeme. Na výběr opět zůstává nabídka dvou druhů hlavních jídel                

(jeden druh polévky), které je nutné objednat vždy do čtvrtka do 12:00 hod na následující týden. V                 

případě, že nedojde k objednání jídel, bude automaticky přidělen oběd č. 1. Oběd lze odhlásit do 8:00 hod                  

na daný den přes systém Edupage. 

 



 

 

SVAČINY 

Dopolední svačiny a odpolední svačiny budou jednotné a lze je odhlásit do 8:00 na daný den přes systém                  

Edupage (platí i u varianty Bio obědů). 

 

 

PLATBA 

Stravné se platí pololetně. Termín úhrady pro I. pololetí je do 31.8.2020. Platební příkaz vám bude zaslán 

společně s variabilním symbolem (vložen v systému Edupage). 

 

Scolarest: Cena za oběd je 65,-Kč/den, svačina dopolední 25,-Kč/den, svačina odpolední 25,-Kč/den 

Bionea: Cena za oběd je 100,-Kč/den, svačina dopolední 25,-Kč/den, svačina odpolední 25,-Kč/den 

Vlastní strava: manipulační poplatek 200,-Kč/ kalendářní měsíc 

 

V případě donášky vlastní stravy Vás žádáme o úhradu manipulačního poplatku ve výši 200 Kč za 

kalendářní měsíc. Manipulační poplatek zahrnuje uskladnění a výdej jídla. 

Prosím berte na vědomí, že donáška vlastní stravy je z hygienických důvodů povolena pouze na 

základě lékařského potvrzení (dietní omezení apod.).  

 

Celodenní stravné: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina (docházka do 15:15; do 17:30) 

Půldenní stravné: dopolední svačina, oběd (docházka do 13:00)  

 

Po ukončení semestru budou obědy vyúčtovány. 

Cena stravného za 2.pol.2020/21 bude zasílána v průběhu ledna. 

 

Dovolte abychom vás informovali o tom, že v současné chvíli vyjednáváme podmínky s novým 

dodavatelem stravy. O případné změně a podmínkách bychom vás včas informovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CATERING - Preschool  

 

Dear Parents,  

 

We are sending more information about catering for the 2020/2021 school year.  

 

We are offering two options for  lunch: 

1. Bionea (Bio Food).  

Bionea is engaged in the preparation of meals for preschools and school facilities, and they comply with 

the standards of the Ministry of Education for the composition of food and the representation of different 

food groups. If you are interested in this kind of lunch, please fill out the application form. The menu will 

be posted on the Edupage website, and you will have a choice of one main dish including soup. The 

application is binding and you will not be able to change the diet throughout the year. Lunches can be 

canceled on the Edupage website (or by mobile application) at the latest until 2pm on next day. 

If the  minimum number of meals isn’t registered, Bio meals will not be offered. 

 

2. Scolarest company 

Another choice for lunches is the lunch menu from Scolarest, with which we have been cooperating for 

several years. The choice is again from two kinds of dishes and one soup, which must be ordered by 

Thursday until 12:00 pm for the following week. In the event that no meal is ordered, the first lunch 

option will be automatically assigned.  

The lunch can be cancelled  on the  Edupage website (or by mobile application) at the latest 8am on the 

day. 

 

SNACKS 

Morning snack and afternoon snack can be cancelled on the Edupage website (or by mobile application) at 

the latest 8am on the day (it is also valid for options with Bio lunch). 

 

PAYMENT 



Food is paid per semester. The deadline for the first semester payment is the 31st of August 2020. 

Payment information and the variable symbol will be sent to you (inserted into the Edupage system) 

 

 

 

 

 

The price for food is:  

Scolarest: lunch 65,-Kč, morning snack 25,-Kč, afternoon snack 25,-Kč 

Bionea: lunch 100,-Kč morning snack 25,-, afternoon snack 25,-  

 

Full day attendance: morning snack, lunch, afternoon snack (attandance to 3:15pm or  5:30pm) 

Half day attendance:morning snack, lunch (attandance to 1pm) 

Own meal - handling fee: 200 CZK / month 
 

In the case of bringing your own food, we ask you to pay a handling fee of CZK 200 per calendar 

month. The handling fee includes storage and dispensing of food. Please note that, due to hygenic 

reasons, bringing your own food is only permitted for medical reasons (diet restrictions, etc.). 

 

After the end of the semester you will be returned any overpayed money (for cancelled snacks and 

lunches). The price for the second semester will be sent in January. 

 

We would like to inform you that we are currently negotiating terms with a new food supplier. We would 

inform you in time about any changes and conditions. 


