Stravovací řád mateřské školy
Pro naši mateřskou školu připravuje stravu školní jídelna Úvoz 55. Ranní svačina, oběd a
odpolední svačina. Současně je po celý den zajištěn pitný režim.
Cena úplaty za stravování:

Děti 3 – 6 let (oběd + 2 svačiny )

41,- Kč

Děti 7 – 10 let (oběd + 2 svačiny)

46,-Kč.

V roce 2005 pod číslem č. 107/2005 Sb. vyšla nová vyhláška o školním
stravování: „Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu
školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.“
1.
2.
3.
4.

strávníci 3 – 6 let
strávníci 7 – 10 let
Strávníci 11 – 14 let
strávníci 15 – více let

Z tohoto nařízení vyplývá, že dítě v MŠ, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku
platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1.
září do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je daná zákonem, nelze stanovovat
výjimky.
Způsob platby:

Měsíční úplata za stravování je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního
měsíce na účet školní jídelny vedený u Komerční banky.
Číslo účtu: 14432621/0100

Úplata za stravování dítěte je platba, která je pro rodiče povinná. Opakované
neuhrazení (za kterékoli dva měsíce školního roku) v mateřské škole je považováno za
porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení
docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1, písm.d.
Způsob nahlašování a odhlašování dítěte na stravování:

Den předem do 10, 00 hod.
a) telefonicky na číslo 541 217 638 v nepřítomnosti pracovnic se zapne záznamník.
b) do sešitu
Neodhlášený oběd je možný vyzvednout první den nemoci do přinesených jídlonosičů
od 11,00 hod. do 11,15 hod.

Dítě má na oběd nárok pouze první den nepřítomnosti. Další neodhlášené obědy, ať už
vyzvednuté či nikoliv, jsou evidovány jako obědy pro cizí strávníky a jejich cena se
zvyšuje o mzdové a věcné náklady. Tato částka musí být dětem zpětně zaúčtována a
zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit.

Podle nařízení Městské hygienické stanice v Brně se z bezpečnostních a epidemiologických
důvodů povoluje vynášet obědy pouze v jídlonosičích. V jiných nádobách (kelímky a
sklenice) je výdej obědů zakázán !!!
Vydaný oběd v první den nemoci je určen k přímé a okamžité spotřebě bez skladování.
Vyúčtování stravy je vždy jednou ročně po ukončení školního roku.

V Brně dne 01. 09. 2020

Mgr. Bohumila Urbánková
ředitelka školy

