PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
při MŠ Nové Veselí
1. K přihlášení dětí ke stravování slouží „Přihláška dítěte do MŠ“,
a to po celou dobu docházky dítěte do MŠ
2. Pokud dítě přihlášené k celodennímu stravování odchází
mimořádně domů po obědě, odpolední svačina mu bude
odhlášená. Dle vyhlášky 137/2004 sb.
3. Odhlašování dětí v případě absence je nutné den předem.
Pokud se jedná o náhlou nepřítomnost z důvodu nemoci,
odhlašování dítěte je nutné do 6 hodin, nebo si rodiče mohou
první den nemoci vyzvednout oběd ve školní jídelně MŠ od
10:30 do 11:00hod. Jídlo vydané do jídlonosiče je určené
k okamžité spotřebě. Po převzetí stravy již MŠ nezodpovídá za
její manipulaci.
4. V MŠ je zaveden pitný režim, což znamená, že děti mají přístup
k tekutinám v průběhu celého dne. Z domu si dítě donese
hrneček s ouškem a podle potřeby si samo nalévá čaj nebo
vodu z nádob k tomu určených. Tento postup probíhá ve všech
třídách.
5. Výdej stravy:
Ranní svačina:
Oběd:
Odpolední svačina:

od 8:40 do 9:15
od 11:00 do 11:45
od 13:30

6. Cena stravného pro děti:
Celý den:
Ranní svačina:
Ranní svačina + oběd:
Odpolední svačina:

V Novém Veselí, dne 1.9.2018

děti do 6 let
31 Kč
9 Kč
22 Kč
9 Kč

děti 6-7 let
34 Kč
9 Kč
25 Kč
9 Kč

Platba z účtu:
 Na základě inkasního povolení na účet školy: 1624096359/0800
 Nutné zřídit povolení k inkasu k 15.9.
 Na začátku školního roku k 15.9. bude všem stržena z účtu
částka 700,-Kč (úplata+stravné), na nákup potravin – nelze
čerpat z jiných zdrojů
 Platba z účtu bude jinak probíhat jako doposud, tj. platba
skutečně odebraných obědů za měsíc září bude stržena z účtu
k 15. říjnu, atd.
 Počáteční částka 700,- bude vyúčtována na konci školního
roku se stravným za měsíc červen, a to k 15. červenci.
Platba v hotovosti:
 Ve výjimečných případech
 Platba zálohou 1.týden v měsíci na aktuální měsíc, případné
nedoplatky, nebo přeplatky se vyúčtují následující měsíc.

Odhlašování obědů dětí
Školní řád MŠ a Provozní řád ŠJ ukládá povinnost rodičům
odhlašovat děti den předem, případně
do 6-ti hodin ráno v den absence.
Prosíme odhlašujte jasně od kdy do kdy, aby se předešlo zbytečným
dohadům zda byl oběd odhlášen.
Při odhlašování po výše uvedené hodině mají rodiče možnost si
oběd ve školní jídelně vyzvednout
od 10:30 do 11 hodin do jídlonosiče.

Možnosti odhlašování dětí
e-mailem na adrese:
sj.msnoveveseli.@seznam.cz
sms zprávou na čísle: 731 948 005
608 083 256
osobně v budově MŠ

