Provozní řád pro stravování v Mateřské škole Měnín
1. Děti jsou ke stravování písemně přihlášeny.
2. Děti se stravují buď celodenně, nebo polodenně.
3. Pokud je dítě přítomno v době výdeje jídla, musí příslušnou stravu odebrat.
4. Stravné se hradí složenkou nebo bezhotovostním převodem, pokud není dohodnuto
jinak. Platba musí být uhrazena do 20. příslušného měsíce. Pokud stravné nebude
opakovaně uhrazeno, může ředitelka mateřské školy po předchozím písemném
upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do
mateřské školy.
5. Stravné se hradí paušálně na příští měsíc, lze zavést trvalý příkaz. Č. ú.
181 299 485/0300, částka je po celý rok stejná jako v září, kdy rodiče obdrží složenku.
Trvalý příkaz se zavede pouze do měsíce května! V měsíci září se provedou dvě
platby.
6. Vyúčtování proběhne po ukončení školního roku, přeplatky se vrací na účty v měsíci
červenci.
7. Vyhláška o školním stravování stanovuje rozdělení strávníků do skupin podle věku.
Do těchto skupin jsou zařazováni po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují
vyhláškou stanoveného věku, stravné obsahuje i částku 2,- Kč denně za pitný režim.
8. Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o školním
stravování č. 107/2008 následovně :

celodenní strávníci 3 – 6 let
7 – 10 let
polodenní strávníci 3 – 6 let
7 – 10 let

denní částka
33,36,28, 31,-

měsíční částka
660,720,560,620,-

rozpětí dle vyhlášky
25,- - 43,- Kč
29,50 – 53,50 Kč
19,50 – 34,- Kč
24,- - 44,50 Kč

9. Obědy se vydávají v mateřské škole v době od 11.45 do 12.12. Při nemoci se musí
dítě ze stravování odhlásit buď písemně do sešitu u vchodu MŠ nebo telefonicky na
tel. 544 224 747 vedoucí školní jídelny a to den předem, nejpozději do 13.00 hod na
den následující. Je možnost i internetového odhlášení stravy. Odpolední svačina se
může odhlásit ráno na tentýž den. Pokud není dítě řádně odhlášeno, strava je
započítána. Pokud je dítě odhlášeno do odvolání, musí se den předem ke stravování
nahlásit. První den nemoci mají rodiče nárok si oběd vyzvednout pouze do čistých a
k přenosu stravy určených jídlonosičů ve třídě v době výdeje. Je přísný zákaz
vstupu do kuchyně!

V Měníně 31. 8. 2013

Milena Maresová
vedoucí školní jídelny

