Provozní řád pro strávníky mateřské školy
Nádvorní 3
skolka@msnadvorni.cz,
č. účtu pro platbu stravného a školného: 115-70800257/0100
Placení stravného:
Stravné se platí předem a to do 25. dne předcházejícího měsíce. Tzn., že stravné na měsíc září musí být
uhrazeno do 25. srpna. Rodiče jsou povinni platit stravné včas, jinak dítě nemá nárok na stravu. Stravné se
platí převodem z účtu, nebo hotově v kanceláři školní kuchyně. Dítě, které v průběhu školního roku (tj. od 1.
září do 31. srpna) dovrší věku 7 let, platí již celý školní rok vyšší částku za stravné. Tato skutečnost je dána
zákonem. Platby za stravování se stanovují dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
Ceny stravného platné od 1.9.2020
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Celkem

Strávníci 3-6 let
8,-Kč
24,-Kč
8,-Kč
40,-Kč

Strávníci 7-10 let
9,-Kč
27,-Kč
9,-Kč
45,-Kč

Přihlašování a odhlašování stravného:
Na základě přijetí dítěte do MŠ je dítě (strávník) automaticky přihlášeno ke stravování. Strávník odevzdá
vyplněnou přihláškou ke stravování. Přihlašování a odhlašování ze stravování se provádí písemně na lístečky ve
vestibulu v MŠ, dále pak na www.strava.cz (Jídelna č.:4591), nebo telefonicky formou SMS zpráv (731 610
265). Odhlášení je třeba uskutečnit den předem nejpozději do 12.00 hodin.. Pokud nebude strava včas odhlášena,
mohou si rodiče pouze první den nemoci stravu vyzvednout v MŠ, z ostatních dnů je třeba dítě odhlásit, jinak
musí doplatit stravu do skutečné výše nákladů (finanční norma + provozní náklady 40,-Kč/den). Dítě, které je
v mateřské škole po dobu podávání jídla, se musí stravovat. Pokud má dítě dietu a nemůže odebírat stravu ze
školní jídelny, musí přinést písemné vyjádření od dětského lékaře.
Výdej stravy do jídlonosičů pro děti z MŠ:
Výdej stravy se provádí do přinesených vlastních čistých nádob od 11.00-11.30 hodin.
Výdej stravy do jídlonosičů pro cizí strávníky:
Výdej stravy se provádí do přinesených vlastních čistých nádob 10.00 -11.00 hodin přímo ve školní jídelně.
Cena oběda je 62,-Kč/porce.
Strava v jídlonosičích je určena k okamžité spotřebě. Jídelna za stravu odpovídá jen do okamžiku výdeje.
Vrácení přeplatků:
Přeplatky za odhlášenou stravu, se odečítají v dalším platebním období tzn., že přeplatky za měsíc září jsou
odečítány od stravného na měsíc říjen. Přeplatky, které vzniknou ukončením docházky v MŠ si mohou rodiče
vyzvednout v hotovosti v kanceláři školní jídelny, nebo budou vráceny převodem na účet do 31.8.. Ostatním
dětem se přeplatky převádí do nového školního roku.
Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:
Pondělí 7:30-12:00, 12.30 – 16:30 hod.
Připomínky ke stravování mohou rodiče podávat osobně i písemně v kanceláři školní jídelny.
Jídelní lístek je umístěn na vývěsce v mateřské škole a také na internetových stránkách MŠ Nádvorní 3:
http://www.msnadvorni.cz/jidelnicek/.

Zpracovala: Meluzínová Eva
Platnost od 1. září 2020

