PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ MŠ LOOSOVA 11, BRNO
Vážení rodiče,
Prosím nepřehlédněte následující informace týkající se stravování Vašich dětí.
Přihlašování a odhlašování ze stravy:
Ke stravování je nutné dítě přihlásit (odhlásit) nejpozději 24 hod. před započetím stravování, a to do
13:00 hod., buď telefonicky do ŠJ tel. 515915279 nebo zápisem do seznamů dětí umístěných na parapetech u
každé třídy. Pokud dítě nestihnete odhlásit v této lhůtě (náhlá nemoc), máte právo si oběd vyzvednout v první
den nepřítomnosti dítěte v MŠ.

POZOR :
Pokud dítě ze stravy neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné vám bude
účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v MŠ.
Obědy pro nemocné se vyzvedávají na kuchyňkách od 12:00 – 12:30 hod. Odpolední svačinky pro děti
odcházející po obědě se vyzvedávají na parapetech každé třídy do 13:00 hod.

Typ stravování :
•
•

poloden
celoden

/dítě odchází pravidelně po obědě domů/
/dítě je v MŠ i odpoledne/

Podle vyhlášky o školním stravování, pokud je dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se.
Pokud budete požadovat pouze ranní svačinku + oběd (poloden), je nutno se osobně domluvit
s vedoucí ŠJ p. Marcelou Kalandrovou před nástupem dítěte do MŠ. (kancelář v přízemí budovy).

Platby stravného :
Stravné se platí na účet ŠJ vždy dopředu k 20.dni předcházejícího měsíce. (např. na říjen do 20.září)
Přeplatky se odpočítávají ob 1 měsíc (např. ze září v listopadu).
Ceny stravného od 1.1.2018 – děti 3 – 6 let
děti 7 – 10 let
účet ŠJ
přesnídávka
9,-Kč
10,- Kč
35 - 9729200227 / 0100
oběd
24,-Kč
26,- Kč
svačina
7,-Kč
8,-Kč
Podle vyhlášky o školním stravování se strávníci zařazují do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém
dosahují rozhodující věk, tzn. děti v MŠ, které dosáhnou během školního roku věku 7 let jsou zařazeny již od
září do skupiny plátců 7 – 10 let.

Prosíme o úhradu stravného včas vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.
Vážení rodiče,
Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla pro nemocné dítě (1.den nemoci), je nutné si přinést pro tento
účel tzv. jídlonosič. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte v MŠ nelze v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o
školním stravování), jídlo do jídlonosičů vydat. Z bezpečnostních a hygienických důvodů Městská hygienická
stanice jiný způsob odběru teplých jídel nedoporučuje. Jídlo vydané do jídlonosičů je určeno k okamžité
spotřebě.
Mgr.Jiří Křenek, ředitel ZŠ a MŠ Milénova 14

