Mateřská škola Brno, Synkova 24 – školní rok 2020 / 2021
Informace pro rodiče o stravování
Výdej obědů do jídlonosiče:

11.25 začátek výdeje – 11.40 ukončení výdeje
Jídlo je připraveno k okamžité spotřebě

Obědy v době nepřítomnosti, nemoci:

pouze první den neplánované nepřítomnosti v MŠ

Odhlašování a přihlašování obědů:

den předem do 13.00 hod SMS zprávou, telefonicky na 737 604 999
POUZE V PONDĚLÍ do 7.00 hod ráno (POUZE SMS ZPRÁVY !!!!)

Platba stravného a školného:

do 15.dne v měsíci musí být platba na účtu MŠ

Věkové kategorie:

zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku dítěte v
daném školním roce (od 1.9.-31.8. včetně)

Cena stravování:

kategorie 3-6 let
kategorie 7-10 let

Úplata za předškolní vzdělávání:

605 Kč měsíčně (neplatí předškoláci a odklad školní docházky)

Úhrada stravného a školného:

číslo účtu 490 37 621 / 0100 - při všech platbách používejte variabilní
symbol, který bude dítěti přidělen na celou dobu docházky do MŠ

36,- Kč
40,- Kč

1. Platby:
Stravné a úplata za vzdělávání se platí v jedné částce bezhotovostně na jeden účet, vždy na stávající měsíc.
Platba musí být na našem účtu do 15.dne v měsíci (platba na září do 15. 9. atd).
Při platbě používejte přidělený variabilní symbol, který je nutný pro identifikaci strávníka. Pokud není uveden, nedojde
ke spárování platby a platba není evidována.
Žádáme rodiče o dodržování splatnosti plateb, i v případě, že dítě z různých důvodů není přítomno v MŠ.
Výše zálohové platby: stravné + školné 1 350 Kč (děti 3-5 let)
stravné 750 (předškoláci)
stravné 850 (děti 7-10 let – odklad školní docházky)
Změnu vašeho bankovního účtuje nutné oznámit vedoucí ŠJ, aby nevznikl problém při vracení přeplatků.
Přeplatky se vrací na vámi uvedený účet 2 x ročně, a to k 31.1. a 30.6.(popř. k 31.8. dle prázdninového provozu), dle dohody i v
jiném termínu.
V pololetí se vrací přeplatky nad 1 500,- Kč. Na konci školního roku jsou vráceny přeplatky všem dětem, které končí docházku
do MŠ. Dětem, které v docházce dále pokračují se přeplatky do 300,- Kč automaticky převádí do dalšího školního roku.
V případě, že rodiče opakovaně neuhradí platby za stravování a úplatu za vzdělávání, může ředitel MŠ rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ, z důvodu neuhrazení stanovených úplat.
2. Způsob odhlašování a přihlašování stravy:
Pokud je dítě přítomno v MŠ v době podávání jídel, stravuje se vždy. Dítě v MŠ má nárok na zvýhodněnou stravu (tzn. jen za
cenu potravin) pouze v době jejich pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti (např.nemoc), z dalších
dnů nepřítomnosti rodiče dítě odhlásí.
Pokud není dítě řádně odhlášeno, je stále vedeno jako strávník a tyto dny jsou mu účtovány. Neodhlášená a nevyzvednutá
strava propadá a strávník nemá nárok na náhradu za neodebranou stravu. Není-li dítě přihlášeno ke stravování, nemá na stravu
nárok.
Odhlášení či přihlášení dítěte je nutné oznámit SMS zprávou nebo telefonicky den předem do 13.00 na 737 604 999 –
pozdější odhlášky nejsou akceptovány.
Odhlašování a přihlašování přes víkend je možné, ale výhradně formou SMS do pondělí 7.00 hodin na 737 604 999.
Tvar SMS – jméno dítěte, třída, odhlášení od – do.
STRAVU ODHLAŠUJTE VÝHRADNĚ NA VÝŠE UVEDENÝ TELEFON DO KUCHYNĚ, OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI
DÍTĚTĚ PANÍ UČITELCE VE TŘÍDĚ NENÍ ODHLÁŠENÍ STRAVY!
Pokud rodiče nestihnou dítě odhlásit, mohou si oběd první den neplánované nepřítomnosti v jídelně vyzvednout.
Oběd se vydává pouze do čistých jídlonosičů (NE DO SKLENIC či jiných nádob, jako obaly od zmrzlin, tuků, ryb apod.).
Pokrm je určen k okamžité spotřebě, po jeho převzetí přebírá zodpovědnost za nezávadnost stravy rodič dítětě.
Odnáší-li rodič stravu z vlastního rozhodnutí později než ve stanovenou dobu, nenese škola žádnou zodpovědnost za
nezávadnost stravy.
Výdej stravy do jídlonosičů v době 11.25 – 11.40 hodin – dodržujte, prosím, tuto dobu.
Jídlo je připraveno k okamžité spotřebě, po převzetí pokrmu přebírá zodpovědnost za nezávadnost stravy rodič dítěte.
ŠJ nezajišťuje dietní ani alternativní stravování. Změny v režimu školního stravování jsou možné POUZE ze závažných
zdravotních důvodů na základě lékařské zprávy od ošetřujícího dětského pediatra - vždy konzultujte možný další
postup s vedoucí školní jídelny !!
Veškeré informace u vedoucí ŠJ: pondělí, středa 6.30 – 15.00, pátek pouze dle domluvy.

