Základní škola a mateřská škola
Damníkov

Pokyny pro strávníky – mateřská škola
Školní stravování se řídí podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve
znění vyhlášky č. 108/2007 Sb., Rozdělení strávníků se řídí přílohou č. 1 a 2 výživové normy a finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin:
strávníci 3— 6 let
strávníci 7— 10 let
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém
dosahují věku podle uvedených skupin. Za školní rok se považuje období od 1. 9.
do 31. 8. dalšího roku.
Odhlašování dětí ze stravování se provádí nejpozději den předem telefonicky na
čísle MŠ 736 744 009 nebo osobně u učitelek MŠ. Dítě lze odhlásit ze stravování
den předem do 13,30 hodin. V případě onemocnění dítěte o víkendu (uzavření MŠ)
lze oběd odhlásit v pondělí do 7.00 hod. Na pokyn po 13,30 hod. (po víkendu po 7.00
hod.) nelze z organizačních důvodů reagovat.
Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě ze stravování, mohou si pro něj první den
nemoci vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v době od 12.00 hod. do 12.15 hod.
v MŠ. V době nemoci dítěte není možno odebírat obědy za cenu platnou pro
danou skupinu strávníků (kromě prvního dne nemoci) a musí se odhlásit nebo
doplatit režijní náklady ve výši 31,-- Kč (Vyhl. 107/2005 Sb.). V případě
neodhlášeného a neodebraného jídla bude rozdíl mezi dotovanou cenou oběda a
plnou cenou oběda doúčtován při platbě na další měsíc.
Současné ceny oběda jsou pro děti
strávníci 3 - 6 let

přesnídávka 7,-- Kč
( 6,00 - 9,00)
oběd 16,00 Kč
(14,00 - 25,00)
svačina 7,--Kč
( 6,00 - 9,00)
nápoje -----(3,00 - 5,00)
………………………………………………………………………………………………….
celkem
30,-- Kč
strávníci 7— 10 let

přesnídávka 8,-- Kč
( 7,00 - 12,00)
oběd 20,-- Kč
(16,00 - 32,00)
svačina 7,-- Kč
( 6,00 - 10,00)
nápoje -----(3,00 - 5,00)
………………………………………………………………………………………………..
celkem
35,-- Kč

Platba za stravování se provádí čtvrtý pracovní den daného měsíce, současně
s úplatou za předškolní vzdělávání. Konkrétní datum bude upřesněno na nástěnce
v MŠ a internetových stránkách www.zsdamnikov.cz. Provozní doba pokladny je ve
středu od 6.30 do 7.10 hod. a od 12.30 hod. do 14.00 hod. Z bezpečnostních důvodů
je třeba termín platby dodržovat. Po domluvě nebo z provozních důvodů bude možno
využít jiný předem stanovený termín. Zákonní zástupci, kteří požadují uhradit stravné
a úplatu na bankovní účet si dohodnou podmínky u účetní školy.
Opakované neprovedení platby
dítěte v MŠ.

Vyřizuje: Marešová Dana

V Damníkově 1. září 2020

může být důvodem k ukončení vzdělávání

Telefon: 465 394 135, 731459516

Mgr. Dagmar Habrmanová,
ředitelka školy

