Provozní řád školní jídelny pro mateřské školy
Na základě Školského zákona 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 107/2005 Sb. o školním
stravování je strávník, který ve školním roce dovrší 7 let , zařazen již od začátku školního roku do
vyšší věkové kategorie.
Platba za školní stravování je dle věkových kategorií stanovena:
I. kategorie (3 – 6let)

přesnídávka
9,- Kč
oběd
24- Kč
svačina
9,- Kč

II. kategorie (7 – 11let)

přesnídávka
9,- Kč
oběd
30,- Kč
svačina
10,- Kč

Platba stravy se provádí složenkou, kterou dostanete předepsanou na počítači, kolem 20.
předchozího měsíce. Stravné se platí PŘEDEM. Nebude-li stravné zaplacené nejpozději do 25.
předchozího měsíce a peníze na účtu 28. , nedostane dítě stravu . Pokud budou rodiče opakovaně
dlužit za stravné, může být dítě po upozornění VYLOUČENO ze stravování.
V této souvislosti si dovoluji upozornit na výhodu platby trvalým příkazem z účtu, kdy jedinou
povinností rodičů je v případě nemoci včas odhlásit stravu. Pro zřízení trvalé platby z účtu je nutné,
aby rodiče požádali stravenkářku (pí Buraiovou) o přidělení čísla variabilního symbolu, pod kterým
se bude platba evidovat. Platbu je možné provést pouze na dva měsíce předem. Stravu nelze platit
v hotovosti.
Odhlášky a přihlášky obědů se provádí nejpozději den předem od 7,00 hod. do 12,00 hod. na
telefonním čísle 545211820. nebo do 11. 30 hod., emailem na stravenky@zsmerhautova.cz. Bez řádného
přihlášení v naší ŠJ nebude dítě v MŠ přijato. Na nový měsíc se děti přihlašují na základě zaplacené stravy.
Ke stravování na nový školní rok musí rodič osobně přihlásit dítě poslední týden v srpnu. Pro žáky, kteří
jsou zařazeni do OPP platí stejné povinnosti (odhlašování stravy)
Při odhlašování stravy je vždy nutné uvést školu, jméno dítěte a přesné datum odhlášení (od – do).
Částka za odhlášenou stravu se odpočítává následující měsíc. Přeplatky se vrací převodem na účet 1x ročně.
Na konci školního roku je možné si nechat přeplatky převést na září následujícího školního roku. Za
neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Hromadné akce pořádané MŠ
(výlety, školy v přírodě..) odhlašuje stravenkářka sama podle seznamu, který jí předá učitelka z MŠ. Po dobu
nemoci nemá žák nárok na stravu. Při neodhlášení stravy na druhý a další dny budou naúčtovány i
provozní náklady. První den nemoci si rodiče mohou odnést stravu ve vlastních jídlonosičích. Do sklenic se z
bezpečnostních důvodů strava nevydává.
V naší školní jídelně se vaří dietní strava. Rodiče se osobně spojí s vedoucí školní jídelny pí. Hrčkovou.
Hrčková Eugenie
vedoucí školní jídelny, tel. č. 545211820 kl. 114

V Brně 1. 9. 2020

