VNITNÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna zajišuje stravování dtí a zamstnanc MŠ dle vyhlášky 48/93 sb.
Podle § 122 odst. 2 školského zákona se d tem v MŠ poskytuje hmotné zabezpeení (tím je mín no
pedevším stravování) v dob jejich pobytu v MŠ. Znamená to, že nárok na jídlo mají pouze v pípad ,
pokud se zú astní školního vzd lávání, nikoliv v dob prázdnin, nebo jejich nemoci. (zák. . 561/2004 Sb a
vyhl. . 107/2005 Sb)

KE STRAVOVÁNÍ JE T EBA DÍT P IHLÁSIT I ODHLÁSIT DEN
P EDEM DO 13:30 HODIN:





telefonicky na ísle 544 210 521
písemn na lísteky v šatnách – vhazujte do poštovní schránky (vchodové dvee Berušky + Koiky)
osobn pímo ve ŠJ
p i náhlém víkendovém onemocn ní m žete poslat SMS na tel.íslo: 604 449 547 (víkend + pond lí do 7: 00 hod)

První den neplánované nepítomnosti strávníka si rodie mohou jídlo vyzvednout. Strava se vydává v dob
od 11.15 hod do 11.30 hod v prostorách ŠJ (vchod bránou do zahrady) do istých jídlonosi nebo
kastrlk. Jídlo je ureno k okamžité spoteb .
V pípad déle trvající nepítomnosti jsou rodie povinni si dít ze stravování odhlásit ! Pokud zák. zástupce
odb r stravy vas neodhlásí, je POVINEN ji zaplatit v celkové výši. (tj. finanní normativ, v cné i osobní
náklady)
6:00 – 15:30 hod.
Provoz školní jídelny :
Zamstnanci :

Ceny stravného:

vedoucí stravování
hlavní kuchaka:
kuchaka
dti 3 – 6 let

p. Iveta Koláová
p. Taána Bykova
p. Barbora Sukaová
dti 7 let

Dopolední svaina
Ob d
Odpolední svaina

10,00 K
22,00 K
8,00 K

11,00 K
24,00 K
9,00 K

Celodenní stravné

40,00 K

44,00 K

Po celou dobu pobytu dtí v MŠ je zajištn pitný režim.
Úhrada za stravování (poet pracovních dn x cena stravného) se platí spolen s úplatou za školní
vzd lávání (750,00 K m sín ) bezhotovostn na úet MŠ, nebo v hotovosti dle domluvy s ved. stravování.
Pro zadání TP (d ti 3-6 let ) stravné : 840,00 K, d ti 7 let : 924,00 K. D ti mladší, které nedovrší v tomto
školním roce 6 let platí k tomu ješt školné 750,00 K (celková ástka 1590,00 K.)
Peplatky u trvalých píkaz jsou vráceny pololetn , u hotovostní platby, m síní bezhotovostní platby jsou
odeítány v následujícím m síci. Splatnost je vždy do 15 dne příslušného měsíce.
Jakékoliv bližší informace ke stravování a platbám Vám podá vedoucí ŠJ p. Koláová, pítomná v MŠ vždy
v pond lí a stedu od 6:00 hod. do 14:30 hod.
V Brn dne 1. 9. 2022

