Provozní řád školní jídelny MŠ Socháňova
1. Výdejní doba: dopolední svačina

9,15 – 9,45 hod.

oběd

11,40 – 12,15 hod.

odpolední svačina

14,15 – 14,45 hod.

2. Výše stravného:
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu za stravování
dítěte v MŠ s účinností od 1. 9. 2017 takto:
Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd, svačina)

38,-Kč/den tj. 836,-Kč měsíčně

Děti 3 – 6 let (přesnídávka, oběd)

30,-Kč/den tj. 660,-Kč měsíčně

Děti 7 -10 let (přesnídávka, oběd, svačina)
43,-Kč/den tj. 946,-Kč měsíčně
(děti, které dosáhnou ve školním roce /1. 9. – 31. 8./ věku 7 let)
Děti 7 – 10 let (přesnídávka, oběd)

35,-Kč/den tj. 770,-Kč měsíčně

3. Náhradní odpolední svačinky: Pro celodenní děti, které odcházejí po obědě domů,
nahlásit na třídě do 8,30 hod. (svačinku dostane dítě při odchodu domů)
4. Omluvy a způsob odhlašování:
Nepřítomnost dítěte v MŠ je vždy třeba řádně omluvit na tel. čísle: 731 129 575
nebo na e-mailu: sjsochanova@seznam.cz
Obědy se odhlašují vždy do 14,30 hod na výše uvedených tel. číslech nebo do 24,00 hod.
písemně na e-mailu sjsochanova@seznam.cz.
Pokud rodiče nestačí dítě včas omluvit, mohou si první den nemoci dítěte vyzvednout oběd
ve školní kuchyni (budova 1176 – Šnečci) v době 11,15 – 11,25 hod. Jídlo lze odnášet pouze
v jídlonosičích.
Nepřítomnost dítěte v pondělí je třeba omluvit do 8,00 hodin.

5. Platby za stravné:
Nejpozději do 10. dne v měsíci
Převodem na účet mateřské školy - č. ú.: 35 – 0170731359/0800, variabilní symbol – číslo
dítěte, konstantní symbol – 0308
6. Vyúčtování stravného:
Vyúčtování přeplatků stravného je zpravidla 2x ročně a to k 31. 12. a k 30. 6., případně lze
vyúčtování provést individuálně na vyžádání zákonného zástupce.
(při prázdninovém provozu k 31. 8.)

7. Postihy při nedodržení platebních podmínek:

Podle paragrafu § 35 odst. 1 písmene d) zákona č. 561/2004 Sb., neplacení stravného může
být jedním z důvodů možnosti vyloučení dítěte z MŠ.

Provozní řád vydala dne 1. 9. 2018
S účinností od 1. 9. 2018

Dana Kadlečková, ředitelka MŠ

