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Informace o stravování pro rodiče dětí v MŠ 
Platnost od 1. 9. 2018 

 
 

Všeobecné informace: 
Školní jídelna MŠ je součástí školní jídelny ZŠ, která zajišťuje: 

- stravování dětí a žáků v souladu se školským zákonem (Zákon 561/2004 Sb.) a vyhláškou o 
školním stravování (Vyhl. 107/05 Sb.); 

- závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace (Vyhl. 84/05 Sb.); 
- stravování cizích strávníků (pouze ve ŠJ ZŠ). 

 
Činnost ŠJ je vykonávána v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Kodexem hygienických 
pravidel a nařízení EU pro stravovací provozy.  
 
 

  
Provozní doba kanceláře: 
Pondělí až pátek: 7.00 – 9.00 hod. 

Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v šatnách dětí v MŠ. 
Kontaktní osoba: vedoucí stravování Hana Kašparová 

Veškeré připomínky týkající se provozu školní jídelny přijímá vedoucí stravování Hana Kašparová tel. 
515 238 852 – školní jídelna ZŠ. 

 
Přihlašování stravy: 
Dítě přihlašuje ke stravování rodič nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na každý 
školní rok nebo v průběhu školního roku na základě podepsané a řádně vyplněné přihlášky ke 
stravování, kterou obdržíte v kanceláři vedoucí stravování včetně informačního letáčku. 
 
Platby a vyúčtování stravy: 
Stravné musí být uhrazeno předem (složenkou, bankovním převodem, hotově  – ve výjimečných 
případech) nejpozději do každého 10. dne v měsíci. 
V případě neplacení stravného v souladu s výše uvedenými podmínkami nebo z důvodu opakovaného 
neplacení má právo ŠJ, po předchozím upozornění, strávníka ze stravování vyřadit. Pokud si rodiče 
chtějí zkontrolovat počet dnů, kdy byla strava odebírána, ať tak učiní koncem příslušného měsíce, před 
provedením uzávěrky. 
Proto rodiče žádáme o zřízení trvalých příkazů u své banky. 
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Způsob plateb: 
- platba trvalým příkazem ve prospěch účtu školy u Komerční banky Hrušovany nad Jevišovkou, 

číslo účtu 107-356260217/0100. Doporučená záloha na stravné činí 650,- Kč (u dětí 7letých 
700,- Kč) a musí být poukázána na účet školy do 10. dne v daném měsíci. Variabilní symbol 
strávníka Vám sdělí vedoucí stravování. Vyúčtování se provádí jednou ročně k 30. 6. 

- platba složenkou – složenku vydává vedoucí stravování – platba rovněž musí být provedena do 
10. dne v daném měsíci. Ve složence budou zohledněny všechny odhlášky ke dni vystavení 
složenky. 

 
Ceník stravného: 
Dle vyhl. 107/05 Sb. ŠJ zařadí strávníka do kategorie podle věku, který dosáhne v tomto školním roce 
od 1. 9. do 31. 8. 
 
Děti 3 – 6 let: přesnídávka 7,- Kč 
                          oběd 17,- Kč 
                         svačina 7,- Kč 

Děti 7 let a více: přesnídávka 7,- Kč 
                              oběd 22,- Kč 
                              svačina 7,- Kč 
 
Odhlašování stravy: 
Odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hodin na příslušném oddělení MŠ. V první den 
nemoci je možno si vyzvednout stravu v MŠ za sníženou cenu do jídlonosiče, a to do 11.30 hod. Stravu 
si vyzvedněte přímo nahoře v MŠ, ne ve školní jídelně. Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči 
(stravu) o děti pouze po dobu jejich pobytu ve škole/MŠ (Zákon 561/2004 Sb., § 122). 
 
Obědy nezaplacené nelze považovat za obědy odhlášené. 
Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.  
 
 
V Šanově dne 1. 9. 2018 
Hana Kašparová, vedoucí stravování 

                               

 


