Informace školní jídelny pro rodiče:
Stravování v naší MŠ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Součástí této
vyhlášky je příloha č. 1, která stanoví výživové normy pro školní stravování, tzn. optimální zastoupení
masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin.
Ceny stravného určují finanční limity na nákup potravin podle věku strávníka, které jsou uvedeny
v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Strávníci 3 – 6 let - celodenní stravné 45,- Kč na den, tj. 990,- Kč na měsíc
- polodenní stravné 35,- Kč na den, tj. 770,- Kč na měsíc
Strávníci 7 – 10 let - celodenní stravné 51,- Kč na den, tj. 1122,- Kč na měsíc
- polodenní stravné 41,- Kč na den, tj. 902,- Kč na měsíc
Placení stravného:
Na začátku měsíce září odevzdejte pí. učitelce vyplněnou přihlášku ke stravování s označením
způsobu placení stravného. U trvalého příkazu si částku stravného nechávejte odesílat z Vašeho účtu
k 25. dni v měsíci. Je to platba na následující měsíc. Pokud budete platit jednorázovým příkazem nebo
složenkou, musí být tato platba provedena do 15. dne v měsíci. Předtištěné složenky jsou k dispozici na
třídách. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol.
Přeplatky se vyrovnávají ročně v měsíci červenci. V případě trvalých a jednorázových příkazů se
přeplatky odesílají na Váš účet. Strávníkům, kteří platí složenkou a neuvedou č. účtu, se přeplatky převádí
do nového školního roku. Celodenním strávníkům, kteří si neodeberou odpolední svačinu z důvodu
nepřítomnosti, se cena za svačinu odečítá.
Číslo účtu stravného: 20036 – 170 730 399/0800, variabilní symbol Vašeho dítěte: ……………
Odhlašování a přihlašování stravného:
Stravné se odhlašuje 24 hodin předem osobně u paní učitelky nebo telefonicky na telefon. č.
235 322 703. Pouze každé pondělí lze odhlásit stravu do 8.00 hod. Neodhlášený oběd si je možno
vyzvednout v kuchyni pouze 1. den nepřítomnosti od 11.30 do 11.45 hod. Nahlašujte i den nástupu
dítěte po nemoci nebo po delší nepřítomnosti.
Případné informace ke stravování na telefonu 235 314 514

