INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ PRAHA – VINOŘ,
PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Cena stravného:
42,- Kč
45,- Kč

děti 3 – 6 let
děti, které od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 7 let (děti, které mají odklad školní
docházky)

Finanční norma na osobu a den je stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., nov. 2008. Dítě (žák)
patří do dané věkové kategorie od začátku školního roku, ve kterém dosáhne příslušného věku. Školní rok začíná
1. 9. a končí 31.8.
Odhlašování stravy:
Děti je nutné omlouvat ze stravy (nemoc, dovolená apod.) nejpozději předchozí den do 14 hodin přes
záznamník (286 85 10 74), v případě náhlého onemocnění akceptujeme odhlášku první den nemoci do 8 hodin
ráno také na záznamník kanceláře školní jídelny. V době nemoci dítěte se 1. den může vydat strava
do přinesených nádob (v době od 11.20 hod. do 11.30 hod. v prostoru školní jídelny). Na další dny nemoci,
nebo jiné nepřítomnosti v MŠ jsou rodiče (dle zákona 561/2004 Sb. a vyhl. 107/2005 Sb.) povinni dítě
ze stravování odhlásit!
Jestliže je dítě řádně omluvené, převádí se stravné vždy do dalšího měsíce. Pokud dítě neomluvíte, počítá
se do stavu a stravné bez náhrady propadá. Strávník nesmí vynášet z jídelny, ani z MŠ žádné jídlo (§ 2, odst. 7
vyhlášky o školním stravování). Výjimku tvoří pouze jídlo odnesené v nádobě první den nepřítomnosti.
Neodhlášené obědy propadají. Omluva dítěte z docházky do MŠ paní učitelce není odhlášením stravného.
Pro platbu stravného zadejte, prosím, své bance písemně souhlas k platbě inkasa ve výši do 1.200,- Kč.
Uveďte číslo našeho účtu 000019-2000884319/0800 a variabilní symbol, který je pro vaše
dítě………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Přihlašujeme svého syna/dceru
jméno…………………………………………datum narození……………………třída…………………………...
k celodennímu stravování ve školní jídelně ZŠ Praha – Vinoř, Prachovická 340 a bereme na vědomí informace
o stravování a odhlašování obědů, které vyplývají ze zákona 561/204 Sb. a vyhl. 107/2005 Sb. a jsou součástí této
přihlášky a řádu školní jídelny.
Stravné budu hradit inkasem z účtu číslo:………………………………………………………
Adresa domů: ……………………………………………………………….………….............
Telefon na rodiče:……………………………………Email: ………………………………….
Podpis rodičů: …………………………………
Veronika Dušková
vedoucí školní jídelny

