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Směrnice č. 2/2014
ke stanovení výše úplaty za školní stravování dětí
Č.j.: mand/900/2014
Účinnost od: 3.11.2014
Spisový znak: 1.2
Přílohy:
Změny: k 3. 11. 2014 se ruší Směrnice č. 1/2013 ze dne 1. 3. 2013

1.

Podmínky přihlášení ke stravování

1.1. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte
způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ,
stravovalo vždy.
Po této dohodě si zákonný zástupce dítěte podá přihlášku stravy v kanceláři ŠJ.
1.2 Změnu způsobu stravování je možno uskutečnit vždy od nového měsíce.
1.3 Dítě bez přihlášené a zaplacené stravy nemůže být k pobytu do MŠ přijato!
2.

Platby

2.1. Platbu stravy je nutno provést k 28. předchozího měsíce bezhotovostním způsobem měsíčně
nebo jednorázově na číslo účtu 4200203767/6800, variabilním symbolem je rodné číslo
dítěte.
2.2. Cena stravy
- polodenní strava
26,- Kč
- celodenní strava
33,- Kč
- celodenní strava pro děti v září již 6tileté
37,- Kč
2.3. Přeplatek stravy bude na konci školního roku dle dohody se zákonným zástupcem dítěte
vrácen na účet nebo převeden na další období.
2.4. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem ukončení
docházky dítěte do mateřské školy.
3.

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy je nutno provést osobně nebo telefonicky na čísle 495 279 750 vždy do 11
hodin předchozího dne.
Přihlášení stravy není třeba provádět.
3.2. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas
odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít, a to v době od 11.00 – 11.30 hodin do výdejny MŠ.
Nutností jsou vlastní přepravní nádoby.
Vyzvednout oběd lze pouze první den nepřítomnosti, pak musí být strava odhlášena
3.3. Pokud zákonní zástupci své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni zaplatit stravu v plné
výši spolu s náklady spojenými s přípravou stravy, tj.cena stravy + 27,- Kč.
3.1

Veškeré informace poskytne vedoucí ŠJ p. Zedková, tel. 495 279 750.
V Hradci Králové dne 30.10.2014
vypracovala: Simona Zedková
vedoucí ŠJ

schválil: Mgr. Jan Faltýnek
ředitel organizace

