Stravovací řád ŠJ MŠ Čestlice
Pitkovická 260
Čestlice

Stravovací řád ŠJ. Slouží ke stanovení pravidel školního stravování v MŠ PITKOVICKÁ 260
Organizace školního stravování
Školní stravování zařizuje školní jídelna Mateřské školy Čestlice, dále jen „provozovatel“.
Provozovatel stravovacích služeb stanoví výši finančních normativů na nákup potravin a podmínek
poskytování školního stravování, zejména podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků a jídel,
včetně organizace výdeje jídel a způsobu úhrady za stravování (stravné).
Školní jídelnou se rozumí prostor pro školní stravování dětí a dospělých. Provozovatel může ve
výjimečných případech při splnění všech požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví, zabezpečovat
stravování mimo prostory školní jídelny.
Ke školnímu stravování je dítě automaticky přihlášeno v případě přijetí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Čestlice, pokud zákonní zástupci nepožádají o změnu stravovacího režimu dítěte ze zdravotního
důvodu.
Při onemocnění dítěte je možné vyzvednout si jídlo ve školní jídelně od 11:30 do 11:45h pouze
první den nemoci dítěte. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte emailem nebo
telefonicky u vedoucí školní jídelny.
Neodhlášené obědy propadají a musí být plně uhrazeny. Jídlo se vydává pouze do nádob určených
výhradně k přepravě jídla (jídlonosiče). Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě a školní jídelna za
něj ručí pouze do výdeje .
Obsah školního stravování

Hlavním jídlem se rozumí oběd, doplňkovým jídlem přesnídávka a svačina. Každé z uvedených jídel
je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.
Časový rozvrh výdeje stravy se řídí aktuálním denním režimem.
Dítě v MŠ má právo odebrat denně oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s
celodenním provozem.
Úhrada za školní stravování (stravné ) a pokyny k platbám za stravování: je určena výší finančního
limitu.

Finanční normativ za celodenní stravování dítěte. Do 6 let 43,- / záloha 900 Kč , Od 6 let 46,- /
záloha 1000 Kč .Stravné je splatné do 15. dne v měsíci na účet školní jídelny 246 793 637 / 0300
převodem. Variabilním symbolem je číslo dítěte.
BEZ UVEDENÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU NENÍ MOŽNÉ PLATBU IDENTIFIKOVAT !!!!!!!
Na konci školního roku je provedeno zúčtování a peníze za ohlášené obědy jsou vráceny zpět na Váš
účet. Informujte včas vedoucí školní jídelny o případné změně čísla Vašeho účtu.

Veškeré dotazy ohledně stravného na tel. 603 32 42 44
V Čestlicích 2.9.2019

