
Informace pro rodiče
Štrotni stravování pro školní rok 202012021

Školni stravování se řídí vyhtáškou č.I07/2aa5 o školním stravování s účinností od
8.3.2005
* kategorie strávnílsl jř neJsou rozděleny na strávníky předškolních zařízení, I.st., IL
st, atd., ale strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku:
- do věkoqých §kupin j§ou snávníci zařa?_ováni na dQbu.§<olního roku. ve kterém
dosahují věku podle bodů 1 až 4 í_viz.přítqha tétq yyhlášky)

vlastní strávníci- oběd přenídávka MŠ svačina MŠ
3-6 let 20,- Kč 8,- Kč, 8,- Kč
7-10 let 22,- Kč 8,- Kč B,- Kč
11-14let 24,-Krč

15 a více let 26,- Kč

cizí slrávníci celodenní MŠ - 64,-Kč
dospělí oběd - 54,-Kč
v ceně zahrnuto (položka za potraviny, osobní náklady, mzdové

niáklady, věcné náklady)

- první den nemoci lze qydat oběd vlastním strávnikům domů od 11,00 hod. do
12,30 hod. ve školní kuchyni (do vlretních nádob), avšak po dobu nemoci nebo
nepřítomnosti žiáka ve škole nelze vydávat straw domů, dítě má nárok na školní
stravování pouze po dobu pobym ve škole
- vlastní strávníci konzumují jídla podávaná v rámci školnítro stravování ve školní
jídelně, cizí stl,5Tní6 odebírají jídlo do vlasuťch nádob
- stravné vlastních §trávníků se hradí vedoucí školní jídelny vždy do 20.tého dne v
měsíci, každý strávník obdÉí lístek s předepsanou částkou, }íerou má uhradit
a nebo na účet školy č.ú. 1812062:}4/0:X}§ také do 20,tého dne v měsíci, při platbě
prosíme uvést do poznámky jméno strávníka (př.obědy za Novák František)

- zálohy na placení přes účet jsou kategorie 7 - 10 let - 440,-Kč
11- 14let - 4S0,-Kč
15letavíce-520,-Kč
dospělí *400,-Kč

- pokud ákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné může být dítě ze školního
stravování vyloučeno
- ďzí§trávníci hradí strarrné hotově v MŠ EDDA
- přihlašování a odhlašování §trayy se provádí osobné písemně nebo telefonicky
nejpozději derr předem (vedoucí ŠJ, kuchařce, třídnípaníučitelce nebo paní
u§telce v UŠ}, v nejnutnějším př{padě ráno do 6.30 hod. na tel. 605 75§ 793


