VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 2020/2021
Školní stravování je poskytováno dětem dle zákona č.561/2004Sb. v souladu s §119 o školním stravování ze dne
1.1.2005 a hygienickými předpisy vyhlášky č. 137/2004 Sb. a novely vyhlášky č.107/2008Sb. O školním
stravování v platném znění.
Strava je poskytována dle výživových norem, které uplatňuje přílohač.1 k vyhlášce č.107/2005 Sb. a dále podle
finančních limitů stanovených přílohouč.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem dle novely vyhlášky č.107/08 Sb. o
školním stravování v platném znění.

Děti se stravují za cenu potravinového normativu.
Cena stravného:
Děti do 6 let věku
Děti starší 6 let věku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Přesnídávka:
8 Kč
8 Kč
Oběd:
21 Kč
22 Kč
Odpolední svačina :
6 Kč
6 Kč
Celodenní platba

35 Kč

36 Kč

Úhrada stravného
1. Trvalým příkazem z účtu jakékoliv banky na účet mateřské školy: 27-1118500267/0100
2. Ve výjimečných případech hotově, vždy po dohodě s hospodářkou a ředitelkou školy!
3. Stravné se platí trvalým příkazem do 15. dne v každém měsíci. Výjimečně a po dohodě
s hospodářkou hotově do 10 ti kalendářních dnů.
4. Vyúčtování se provádí čtvrtletně a přeplatky se vrací na číslo účtu uvedené v přihlášce
ke stravování.
5. Dítě mateřské školy, které je v MŠ přítomno, se stravuje vždy a má právo odebrat denně
celodenní stravu: přesnídávku + oběd + odpolední svačinu.
Nepřítomnost dítěte a odhlašování ze stravy
1. Nárok na stravu – dítě má nárok na stravu pouze v případě, že je přítomno v MŠ.
2. Odhlášení stravy se provádí nejpozději do 6:00 hodin dne nepřítomnosti dítěte.
Ústně u učitelky na třídě, telefonicky 461 61 22 80, e-mailem:
kuchyn.sedmikraska.lit@seznam.cz nebo přes aplikaci NAŠE MŠ, kde u hospodářky
dostanou zákonní zástupci programem vygenerovaný přístupový kód do systému.
3. Pokud zákonní zástupci své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.
4. Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována náhrada.
5. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti, nemoci, nelze včas
odhlásit, mohou si pro ni zákonní zástupci přijít, a to v době od 11:00 do 11:15 hodin.
Nutností jsou vlastní podepsané jídlonosiče, které si bezprostředně před výdejem
přinesou. (Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti)
Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava se již
připravuje.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ, na
www.sedmikraska.litomysl.cz a v aplikaci NAŠE MŠ.

