Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace
Se sídlem Ke Školce 24, 252 25 Jinočany, email: hospodarka@msjinocany.cz
Č.j.: MŠ 142/2019

Vnitřní řád ke stravování žáků ZŠ
1) Provoz výdejny ZŠ
Pro žáky a zaměstnance 11.15 – 14.00 hod.
Pro odběr do jídlonosičů 11.15 – 11.30 hod. ve školní kuchyni MŠ (vchod Jiráskova ulice)
Strava vydaná do jídlonosiče je určená k okamžité konzumaci. ŠJ nezodpovídá za nákazu
vzniklou při přepravě jídla v jídlonosiči. Je zakázán odběr do skleněných nádob.
2) Výše stravného: žáci od 7 do 10 let – 26, - Kč + (2,- Kč dotace)
žáci od 11 do 14 let – 28, - Kč + (2,- Kč dotace)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
výše uvedeného věku (viz. Sb. č. 107/2005). Doba školního roku je od 1. 9. do 31. 8.
Každý strávník odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování. Během školního roku se mohou
žáci kdykoliv ze stravování odhlásit i přihlásit.
3) Placení stravného:
Záloha na stravné pro žáky činí 520,- Kč měsíčně (od 7-10 let)
Záloha na stravné pro žáky činí 560,- Kč měsíčně (od 11-14 let)
Zálohy budou hrazeny bezhotovostně trvalým příkazem na účet MŠ.
ČÍSLO ÚČTU: 266939154/0300 - Variabilní symbol dítěte uvádějte vždy do pole pro variabilní
symbol VS
(variabilní symbol pro platbu bude vyvěšen v ZŠ a předán rodičům)
Do zprávy pro příjemce napište - stravné ZŠ a jméno dítěte.
U sourozence nelze platit na jeden příkaz.
Termín úhrady: nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Je nutné termín
dodržovat. Vyúčtování stravného se bude provádět v únoru a v průběhu letních prázdnin.
Pokladní hodiny:
Úhrady v hotovosti pouze v nejnutnějších případech u hospodářky Lucie Klímové v budově
MŠ tel.: 792 303 020 vždy první týden v měsíci PO 8.00 – 14.00
ST 8.00 – 14.00
4) Omluvy

Odhlásit dítě ze stravy lze předem nebo v den absence nejpozději do 7.30 hod
na tel. čísle: 792 303 020.
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Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.
odhlášení obědů odpovídají rodiče.

Za

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
Rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze první den neplánované
nepřítomnosti , pokud bylo dítě řádně omluveno a při omluvě bylo uvedeno, že si rodič oběd
vyzvedne.
Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
6) Jídelní lístek a výjimky ze stravování
Pokud rodič ví, že jejich dítě je na nějakou potravinu alergické, musí včas informovat učitelku,
která tuto informaci sdělí kuchyni. Jedná se o alergie zjištěné alergologem.
Má-li dítě
lékařem nařízenou dietu, jsou rodiče povinni dítě ze stravování odhlásit a zajistit mu dietní
stravu dle vlastních možností a na vlastní náklady.
Jídelní lístek a tento vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně ZŠ Jinočany a na
webových stránkách skolajinocany.cz.
Strávníci jsou povinni se řídit tímto řádem.

Platnost tohoto řádu nabývá dnem 1. 9. 2019
V Jinočanech 30. 8. 2019
Lucie Klímová
hospodářka školy
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