Stravovací řád mateřské školy v Lužné, okres Rakovník
Č.j. 113/2018
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., hygienickými předpisy a
bezpečnostními předpisy.

Stravování dětí
Stravování zajišťuje jídelna základní školy. Jídlo je dováženo a připravováno kuchařkami, které
zajišťují včasné dodání a podávání jídla 3krát denně (oběd, přesnídávka a svačina). Pitný režim je
zajištěn po celý den.
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným
zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době
podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Přihlášení a odhlášení dětí
•
•
•
•
•

osobně u vedoucí školní jídelny
vyplněním přihlášky ke stravování
kdykoli během školního i kalendářního roku
při přihlášení jsou dohodnuty podmínky a způsob platby
po vyplnění přihlášky zákonným zástupcem je dítě přihlášeno ke stravování trvale, bez
přerušení, vždy i na další školní rok

Platba a výše zálohy stravného
Stravné je hrazeno zálohově, tzn. před započetím měsíce, na který je strava objednána. Bez
předchozího zaplacení stravného nemůže být strava vydána.
Platbu stravného je možné provádět:
• trvalým příkazem na účet školy 0540212389/0800
• výjimečně hotově v kanceláři ŠJ
Číslo běžného účtu: 0540212389/0800
Variabilní symbol: je strávníkovi přidělen při přihlášení
Výše zálohy: 800,-Kč - děti, které mají povinnou předškolní docházku
1 200,-Kč - děti, které dovrší 3, 4 a 5 let (výše zálohy zahrnuje i úplatu za předškolní
vzdělávání)

Odhlašování stravy
Odhlašování stravy se provádí na internetových stránkách www.strava.cz zákonnými zástupci dítěte,
potřebné údaje k vyplnění kolonek: výběr jídelny, uživatel a heslo, obdrží zákonný zástupce od
vedoucí ŠJ.
Odhlašovat dítě z oběda, přesnídávky a svačiny je možno nejpozději den předem do 12,00 hodin na
internetových stránkách www.strava.cz , ze svačiny a z přesnídávky je možné dítě odhlásit telefonicky
od 7,00 do 7,30hodin daného dne u vedoucí ŠJ a to na telefonním čísle: 736752290
Zákonní zástupci, kteří nemohou tímto způsobem dítě odhlašovat ze stravy, odhlásí stravu nejpozději
den předem do 12,00 hodin u vedoucí ŠJ (osobně nebo telefonicky). Svačinu a přesnídávku mají

možnost odhlásit telefonicky od 7,00 do 7,30hodin daného dne u vedoucí ŠJ a to na telefonním čísle:
736752290
V případě, že dítě náhle onemocní, mohou si rodiče pouze ten den oběd vyzvednout do jídlonosičů
od 11:00 do 11:30 hod. v jídelně mateřské školy. Za další dny neodhlášené stravy, jim bude účtována
plná cena.
Jídlo, které je vydáno v první den nemoci dítěte do jídlonosičů, je určeno k okamžité spotřebě!
Zákonný zástupce dítěte má právo si vyžádat možnost nahlédnutí do evidence a záznamů svých
stravovacích dnů a provést kontrolu počtu odebraných, účtovaných obědů, přesnídávek a svačin.
Odhlášky stravy jsou zásadně věcí zákonných zástupců dítěte a jídelna neručí za neodebrání
zaplacených a neodhlášených obědů.
Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši.

Výše stravného
Cena stravného je stanovena na základě finančních limitů na nákup potravin dle přílohy č.2 k vyhlášce
č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do kategorie jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve
kterém dosahují příslušného věku. Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna.
Ceny stravy v mateřské škole:
přesnídávka
oběd
svačina
nápoje

3-6let
8,24,7,3,-

7let
8,26,7,3,-

Vyúčtování stravného
•
•
•
•

vyúčtování je prováděno 1x ročně (červenec)
vrácení peněz probíhá stejně jako jeho příjem, tj. při platbě hotovosti – hotově, při platbě
přes účet- na účet, případně je možné nechat zůstatek na kontě dítěte na příští školní rok
každý strávník je veden pod svým evidenčním číslem, a ani v případě sourozenců nelze
provádět dorovnání nedoplatků z přeplatku jiného
při všech pokladních operacích i vrácení přeplatků jsou vydávány pokladní doklady se všemi
náležitostmi

Ostatní
Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události (např. nedodání surovin) změnit dle potřeby
jídelní lístek.
V době přípravy a výdaje stravy je zakázán vstup cizím osobám do jídelny a kuchyňky v MŠ.
Dotazy, připomínky i případné problémy mohou zákonní zástupci řešit s vedoucí ŠJ v kanceláři ŠJ,
nebo telefonicky.
Kontakt na vedoucí ŠJ je: 736752290

V Lužné 1. 9. 2018
Kuthanová Šárka
vedoucí MŠ

PaedDr. Miroslava Pechová
ředitelka školy

