
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ              V Mohelnici 1.9.2021

MŠ zajišťuje školní stravování dle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb.
- vedoucí školní jídelny je p. Weidingerová  
   583  433 370 přímé telefonní číslo do školní stravovny 
   773 115 629 mobilním telefon – lze omlouvat i formou SMS (zadat
   název třídy, jméno, příjmení, dny, na které chcete dítě omluvit)
   nebo na emailovou adresu: msm.zamjidelna@tiscali.cz 

- odhlašování stravy je stanoveno: den předem do 14. hodin
  (odhlašování přes sobotu a neděli, svátky, jen formou:
   SMS na mobilní telefon 773 115 629, 
   nebo na emailovou adresu: msm.zamjidelna@tiscali.cz)

            Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel.

- strava se konzumuje v MŠ, není možné, aby si rodiče stravu odnášeli 
  v jídlonosičích domů!!!, výjimkou je (dle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005  
  Sb. o školním stravování), situace, kdy dítě onemocní přes noc a zákonní 
  zástupci dítěti stravu nemohli odhlásit (první den nepřítomnosti) 
  v tomto případě je strava vydána do čistých jídlonosičů - a to jen 
  ve třídě, kterou dítě navštěvuje (ne ve školní stravovně) v době 
  od 11.30 – 11.45 hod.

- 2. den nepřítomnosti dítěte a další neodhlášené dny, nemá dítě nárok 
  na dotovanou stravu

  Je-li dítě odhlášeno zákonným zástupcem má odhlášenou stravu.

  Není-li dítě odhlášeno zákonným zástupcem, má stravu nahlášenou,
  v tomto případě mu bude vydána pouze za plnou hodnotu (náklady 
  na potraviny + režijní náklady), neodhlášená a nevydaná strava je též  
  účtována za plnou cenu: děti ve věku 3-6 let 18,- Kč (přesnídávka)         
                                          děti ve věku 3-6 let 43,- Kč (oběd) 
                                          děti ve věku 3-6 let 14,- Kč (svačina)
celodenní stravné pro děti ve věku 3-6 let činí 75,- Kč

                                          děti ve věku 7-10 let 18,- Kč (přesnídávka)       
                                          děti ve věku 7-10 let 48,- Kč (jen oběd)
                                          děti ve věku 7-10 let 14,- Kč (svačina)
celodenní stravné pro děti ve věku 7-10 let činí 80,- Kč



  Jde-li dítě po obědě a je nahlášeno na celodenní docházku a zákonní 
  zástupci zavčas neodhlásili odpolední svačinu, nemůže být 
z hygienických  
  důvodů vydána domů (vyhláška 137/2004)

                                     
- dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou dětí MŠ rozděleny do věkových skupin
  (3-6 let, a 7-10 let)
- dítě s odkladem školní docházky, jež v průběhu školního roku 
  dosáhne 7 let, bude zařazeno do vyšší kategorie - strava bude 
  ve vyšší normě

- zákonní zástupci hradí pouze náklady na potraviny

- stravné pro dítě s celodenním pobytem - věková skupina 3-6 let, činí
  41,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 23,- Kč, svačinka 8,- Kč)

- stravné pro dítě s celodenním pobytem - věková skupina 7-10 let,
  činí 44,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 26,- Kč, svačinka 8,- Kč)

- dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 4 odst. 1 - dítě 
  řádně přijaté do MŠ má povinnost se stravovat vždy, je-li přítomno 
  v době podávání jakéhokoli jídla (týká se přesnídávek i svačin)
- stravné i školné je strháváno z účtu vždy k 15. následujícího měsíce (v 
říjnu
  za září, v listopadu za říjen atd.), jestliže 15. den připadá na sobotu (je 
  stravné a školné z účtu strženo v pátek), nebo neděli (je stravné i školné  
  strženo v pondělí)
- zákonní zástupci odpovídají za čistotu nádob přinesených z domova 
   a jsou si vědomi, že strava je určena k okamžité konzumaci
- z hygienických důvodů není možné si nosit svačiny z domova!! 
   výjimku může tvořit závažný zdravotní problém dítěte - dle potvrzení 
   lékaře (např. celiakie) a to po dohodě s ředitelkou školy a oznámení   
   příslušné KHS
- ve vlastním zájmu nahlásí zákonní zástupci dítěte zdravotní problémy  
  (alergie doloženy lékařským potvrzením)
- děti mají zabezpečen pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ
- dle §35 školského zákona může ředitelka po předchozím upozornění 
   rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže i po upozornění  
   neuhradí úplatu za stravování ve stanoveném termínu či jiném 
   dohodnutém termínu s ředitelkou MŠ



razítko a podpis ředitelky……………………………………..


