Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Stravovací řád
-

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se
zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.
Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy
(přesnídávka,oběd,svačina).
Kromě jídel připravuje ŠJ i tekutiny, které děti během svého pobytu v MŠ konzumují
v rámci „pitného režimu“.

Způsob úhrady
Platbu za poskytované stravování je možné provést těmito způsoby:
- Bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy se specifickým
symbolem 3141 a každé dítě dostane vlastní variabilní symbol. Termín splatnosti do
15. dne v měsíci
- V hotovosti u vedoucí ŠJ, pokud rodič nedisponuje bankovním účtem.
- Opakované nezaplacení stravného v termínu je porušení školního řádu, které může mít
za následek ukončení docházky do mateřské školy.
Vyúčtování stravného
Stravné se platí paušálně:
celodenní - 700,- Kč
děti s odloženou školní docházkou – 800,-Kč
Vyúčtování stravného je 2x ročně- za I. pololetí v únoru, za II. pololetí v červenci, peníze
budou vráceny na účet nebo hotově pokud rodič nedisponuje bankovním účtem.
Přihlašování a odhlašování jídel
-

Děti se přihlašují ke stravování v MŠ formou Přihlášky ke stravování.

-

Odhlášení dětí ze stravování lze provést nejpozději do 7.00 hodin v den odběru nebo
den předem. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známa, mohou si zákonní
zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně od 11.00 do
11.30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok (povolen výdej do
jidlonosiče). Za další dny nepřítomnosti již není nárok na školní stravování.

-

Obědy domů do jídlonosičů se v době ohrožení Covid – 19 nebudou vydávat.

-

Odhlášení se provádí buď osobně ve školní jídelně, ve třídě nebo telefonicky na čísle
546 451 504, SMS zprávou 728 359 688 - MŠ Na Úvoze a na odloučeném pracovišti
Mjr. Nováka – na telefonním čísle 546213501 nebo SMS zprávou 702267930. Při
pozdějším odhlášení nebude dítěti tento den odpočítán z placení. Odpolední svačinu
lze samostatně odhlásit nejpozději den předem.

Cena stravného – děti 3-6leté
- celodenní
- polodenní

38,00Kč
30,00Kč

Cena stravného – děti s odloženou školní docházkou
- celodenní
- polodenní

42,00Kč
34,00Kč

V Ivančicích dne 1.9.2020

Vedoucí ŠJ
Doubková Blanka

Ředitelka MŠ
Minaříková Bronislava

