Informace ke stravování
Platby za stravné
Úhrada stravného probíhá inkasním příkazem, výjimečně v hotovosti u vedoucí ŠJ. Datum splatnosti je 16. den
příslušného kalendářního měsíce. Platba se provádí zálohově (tzn. 16. září bude sražena záloha na září).
Žádáme rodiče o kontrolu účtů, aby vždy k 16. v měsíci mohla být úhrada provedena. Pokud není na účtu
dostatek finančních prostředků, banka úhradu neprovede!
Pokud není dítě přítomno, neprostravované dny jsou odečteny v dalším měsíci.
K placení školeného a stravného je třeba:
- nahlásit vedoucí ŠJ peněžní ústav + číslo účtu (součástí přihlášky ke stravování)
- rodiče musí zařídit ve svých bankách souhlas s inkasem
- číslo bankovního účtu MŠ Pohořelice : 901 700 514/0600 (bez variabilního symbolu)

Ceny stravného (školní rok 2021/2022)
Výše finančního normativu je dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
stanovena v rozmezí u věkové skupiny – strávníci do 6 let od 33,- do 52,- Kč; u věkové skupiny - strávníci 7-10
let v rozmezí od 37,- do 66,- Kč.
V naší mateřské škole je stanovena platba za stravu:
u strávníků do 6 let ..... 33,- Kč (přesnídávka ..... 8 Kč, oběd ..... 17 Kč, svačina ..... 8 Kč),
u strávníků 7-10 let ..... 37,- Kč (přesnídávka ....9 Kč, oběd ..... 20 Kč, svačina ..... 8 Kč).
Příspěvek na provoz činí 300,- Kč u dětí 3-5 let. Děti 6 leté před nástupem povinné školní docházky jsou od
platby osvobozeny.
(Srážka stravného u nových dětí na září bude činit 693,- Kč (tj. 21 prac. dnů x 33,-) plus 300,- Kč školné. Celkem
bude strženo 993,- Kč.) Další měsíce se strhávají dle počtu pracovních dnů (např. 23 prac. dnů x 33,- Kč = 759,Kč + 300,- Kč školné = 1.059,- Kč).
Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhl. č. 107/2005 Sb.
Vyhl. č. 107/2005 Sb. upravuje v příloze č. 2 zařazení dětí do kategorií podle věku a výši finančních limitů na
nákup potravin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku (září – srpen), ve
kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční
normativ bude stanoven ve věkové skupině 7-10 let.

Odhlašování a přihlašování stravy
Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.
Stravu lze odhlásit a následně po nepřítomnosti přihlásit přes jídelníček na našich webových stránkách.
Akceptujeme pouze změny provedené v pracovní den předem nejpozději do 13:00 hod. Výjimečně lze stravu
odhlašovat i telefonicky u vedoucí ŠJ na telefonní číslo 519 426 573 nebo 736 437 150 (také formou sms),
nebo na e-mail: jidelna@mspohorelice.cz
Odpolední svačinu je třeba odhlásit také v pracovní den předem do 13:00 hodin. Svačiny se domů nevydávají.
Cena včas odhlášených svačin bude odečtena.
V případě náhlého onemocnění dítěte si mohou rodiče pouze první den nemoci ve školce vyzvednout stravu:
na ul. Hybešova ve školní kuchyni v době od 11.15. do 11.45, na ul. Šumická u dveří výdejny jídla v době od
11:30 do 12:00 hodin. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit! Pokud nebude dítě odhlášeno ze
stravování na dobu jeho nepřítomnosti ve školce, není mu možné účtovat stravu za zvýhodněnou cenu. (Toto
dítě nemá nárok na státem dotovanou stravu).
Případné dotazy ke stravování zodpoví Dita Aubusová – vedoucí ŠJ

