VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace
pro školní rok 2019 / 2020

Stravování
Každé dítě, zapsané do mateřské školy, se automaticky stravuje, pokud je přítomno. Stravování v MŠ
zahrnuje tři jídla – přesnídávka, oběd, svačina. Pokud je dítě přítomno v MŠ, jsou mu účtována minimálně
dvě jídla – tj. přesnídávka+oběd. Odpolední svačinu lze odhlásit, pokud je dítě dlouhodobě vyzvedáváno
po obědě. Jakékoliv individuální změny způsobu stravování v průběhu školního roku je nutné dohodnout
s vedoucí školní jídelny, případně s ředitelkou MŠ.
Odhlašování a přihlašování stravy
První den školního roku jsou na stravu automaticky počítány všechny děti přihlášené do MŠ !!!
Pokud dítě první školní den nenastoupí, jsou rodiče povinni ho ze stravování odhlásit !!!
Odhlásit nebo přihlásit stravu lze den předem nejpozději do 12,30 hodin !
Po této době již není možné stravování měnit.
Odhlašovat a přihlašovat je možno :
1. Písemně do sešitu, který je v každé třídě na vyžádání u paní učitelky – pouze do 9,00 hodin
2. Telefonicky ve školní kuchyni 547 356 085 do 12,30 hodin
3. Osobně v kanceláři školní jídelny do 12,30 hodin
Pokud nepřítomnost dítěte omluvíte pouze ve tříde v MŠ, není automaticky odhlášeno ze stravování.
Stravování se odhlašuje a přihlašuje zvlášť výše uvedenými způsoby.
Odhlašovat a přihlašovat stravu nelze přes paní učitelky !!!
V případě, že přivedete do MŠ dítě, které nemá přihlášenou stravu nebo ji má odhlášenou,
nemá na stravování tento den nárok a nemůže být proto přítomno v MŠ.
Stravování v případě neplánované nepřítomnosti dítěte
V MŠ se děti stravují za zvýhodněnou (dotovanou) cenu stravy. Nárok na tuto stravu má pouze dítě, které je v
MŠ přítomno.
V případě neplánované nepřítomnosti dítěte z důvodu onemocnění nebo jiných vážných důvodů, má dítě nárok
odebrat dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti. Další dny jsou rodiče povinni stravu
odhlásit.
Stravu si rodiče mohou vyzvednout v příslušné třídě od 11,45 do 12,00 hodin. Strava je vydávána pouze do
čistých jídlonosičů k tomu určených. Do jiných nádob (zavařovací sklenice, kastrůlky apod.) nelze stravu vydat!
Strava vydaná do jídlonosičů je určena ke krátkodobé spotřebě a nelze ji uchovávat!
Pracovnice školní jídelny nenesou za kvalitu nevhodně uchovávané stravy žádnou odpovědnost.
Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským
potvrzením, kde bude přesně vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy
si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny. Z provozních důvodů není možné zvlášť připravovat nebo jinak
upravovat pokrmy pro děti se zdravotním omezením. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
Pokud si dítě přináší do MŠ vlastní stravu (pouze ze zdravotních důvodů – bezlepková strava apod.), školní
jídelna nezodpovídá za kvalitu a nezávadnost této stravy.
Ceny stravného
Cena stravného je stanovena zálohově dle finančních normativů pro jednotlivé věkové kategorie :
Děti 3 – 6 let
Děti 7 let

celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)
celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)

38 Kč
42 Kč

760 Kč měsíčně
840 Kč měsíčně

Do kategorie sedmiletých se počítají děti, které ve školním roce 2019/2020 tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020
dosáhnou sedmi let. Tyto děti se (ze zákona) celý školní rok stravují jako sedmileté, to znamená, že mají větší
porci a vyšší cenu stravného.
Školné – úplata za vzdělání.

Výši školného stanovuje po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy.
Výše školného pro školní rok 2019/2020 činí 550 Kč. Školné hradí všechny děti, mimo děti předškolní a děti
s odkladem školní docházky (tj. děti, které se narodily v době od 1.9.2012 do 31.8.2014).
Podrobnější výklad o školném je ve Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání.
Úhrada stravného a školného
Stravné i školné se hradí dohromady jednou částkou a to zálohovými platbami po dobu celého školního
roku. Stravné 760 + školné 550 = 1310 Kč měsíčně (předškolní děti hradí pouze stravné – částka dle věku)
Způsob úhrady : 1. Bankovním převodem – jednorázovým nebo trvalým příkazem
2. Poštovní poukázkou nebo hotově – pouze rodiče, kteří nemají bankovní účet
Stravné a školné se hradí vždy předem, nejpozději do 25. dne předchozího měsíce !!!
To znamená – září musí být uhrazeno do 25.8., říjen do 25.9. atd.
Úhrada se provádí na účet školní jídelny 83833621 kód banky 0100
Nejlepší a nejpohodlnější variantou je zadání trvalého příkazu na platbu na celý školní rok. Trvalý příkaz je
nutno přerušit na prázdninové měsíce (červenec, srpen), takže poslední platba bude do 25.5. na měsíc
červen. Číslo Vašeho účtu uveďte do přihlášky a informujte o jeho případné změně vedoucí ŠJ, z důvodu
zasílání přeplatků.
Při platbách je nutno uvádět variabilní symbol = evidenční číslo dítěte, které dítě obdrží při zahájení docházky
do MŠ a které je platné po celou dobu pobytu dítěte v MŠ. Variabilní symbol se dozvíte telefonicky (547 356
085) od vedoucí ŠJ.
Pokud rodiče neuhradí stravné nebo školné do výše stanoveného termínu, nebude dítě od
následujícího dne přijato do MŠ a to až do doby úhrady a předložení dokladu o zaplacení.
V případě opakovaných pozdních plateb má ředitelka MŠ právo ukončit dítěti docházku do MŠ !!!
Vyúčtování přeplatků
Přeplatky stravného jsou vyúčtovány vždy na konci školního roku tj. k 30. 6. a jsou zaslány na účet rodičů
během prázdnin, s ohledem na prázdninový provoz a dobu, kdy je MŠ uzavřena. Přeplatky se vrací postupně
takto :
1. nejdříve dětem, které končí v MŠ a nejsou přihlášeny na prázdninový provoz – přeplatky do 100 Kč
se vrací v hotovosti, nad 100 Kč se vrací bankovním převodem
2. dětem, které pokračují v docházce do MŠ a nejsou přihlášeny na prázdninový provoz – přeplatky do
300 Kč se ponechávají do dalšího školního roku, nad 300 Kč se vrací bankovním převodem
3. dětem, které končí v MŠ a jsou přihlášeny na prázdninový provoz, se vrací stravné až po skončení
měsíce, v kterém byl prázdninový provoz – dále dle bodu 1
4. dětem, které pokračují v docházce do MŠ a jsou přihlášeny na prázdninový provoz se vrací stravné
až po skončení měsíce ve kterém byl prázdninový provoz – dále dle bodu 2
Přeplatky do 100 Kč se vrací v hotovosti z pokladny ŠJ v posledním srpnovém týdnu v kanceláři školní
jídelny. Individuální způsob vyúčtování je možný po dohodě s vedoucí ŠJ (na žádost rodičů je možné vrátit
přeplatek i během školního roku).
Školné se vrací pouze v případě omylem uhrazené platby, např. za předškolní dítě nebo za dítě, které je z
jiných důvodů osvobozeno od platby školného. V těchto případech se školné vrací ihned buď na účet rodičů
nebo hotově.
S dotazy a připomínkami ke školnímu stravování nebo ohledně plateb se obracejte na vedoucí školní
jídelny osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 547 356 085.
Tento Vnitřní řád je platný od 1.9.2019

Jitka Pochylá
ředitelka MŠ Pomněnky

Dana Breindlová
vedoucí školní jídelny MŠ Pomněnky

