
Školní řád, příloha č.3 č.j.
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
 
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců MŠ dle vyhlášky 48/93 sb. 

Podle § 122 odst. 2 školského zákona se dětem v MŠ poskytuje hmotné zabezpečení ( tím je míněno především
stravování ) v době jejich pobytu v MŠ. Znamená to, že nárok na jídlo mají pouze v případě, pokud se zúčastní 
školního vzdělávání, nikoliv v době prázdnin, nebo jejich nemoci.(zák. č.561/2004 Sb. a vyhl. č. 107/2005 Sb.) 

KE STRAVOVÁNÍ JE TŘEBA DÍTĚ PŘIHLÁSIT I ODHLÁSIT 
V PRACOVNÍ DEN PŘEDEM DO 13 HODIN:

 zasláním SMS na tel .číslo 737 085 986 ( na toto  číslo nevolejte, jen posílejte SMS)
 písemně do sešitu v šatnách dětí
 osobně přímo ve ŠJ 
 telefonicky  na číslo 544 211 544 (pouze v     nutném případě  )
První den neplánované nepřítomnosti strávníka, si rodiče mohou  jídlo vyzvednout.  Strava se vydává v době od 
11.30 hod do 11.45 hod  v prostorách ŠJ ( zadní vchod ze zahrady ) do čistých jídlonosičů nebo kastrůlků. 
V      případě déle trvající  nepřítomnosti jsou rodiče povinni si dítě ze stravování odhlásit   !  Pokud zák. zástupce 
odběr stravy včas neodhlásí, je POVINEN ji zaplatit v celkové výši. (tj. finanční normativ, věcné i osobní 
náklady)

Provoz školní jídelny :                                                                                        6.00 – 15. 30 hod. 

Zaměstnanci :                                  vedoucí stravování                                    p. Iveta Kolářová
                                                         hlavní kuchař                                            p. Jozef Skarupa
                                                         kuchařka                                                   p. Lucie Pelíšková 

Ceny stravného: děti 3 – 6 let                                                        děti 7 let

Dopolení  svačina                                  9,00 Kč                                                          11,00 Kč
Dopolední  svačina + oběd                     31,00 Kč                                                          35,00 Kč 
Odpolední svačina                                              9,00 Kč                                                            9,00 Kč  

Celodenní stravné                    40,00 Kč                                         44,00 Kč

Po celou dobu pobytu dětí v MŠ je zajištěn pitný režim.

Úhrada za stravování se platí společně s úplatou za školní vzdělávání bezhotovostně na účet MŠ 
číslo:51532621/0100 (trvalý příkaz nebo výzva k platbě kterou vydává měsíčně ved. ŠJ), popř. v hotovosti 
v uvedené termíny v platebním kalendáři (viz tabulka níže) od 6,30 – 15 hod. Splatnost je vždy do 25 dne 
v měsíci. (školné a stravné na následující měsíc). Přeplatky u trvalých příkazů jsou vráceny pololetně na účet, 
nebo dle domluvy, ostatní platby jsou pravidelně vyúčtovány v následujícím měsíci.  

Jakékoliv bližší informace ke stravování a platbám Vám podá vedoucí ŠJ p. Kolářová přítomná v MŠ  vždy 
v úterý a  čtvrtek  6:00 - 14:30. hod .

V Brně 1. 9. 2020
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