
Informace pro rodiče, jejichž děti budou ve školním roce 2019/2020

navštěvovat MŠ Otnice

Dětem navštěvujícím mateřskou školu je vždy podáváno   -   1 hlavní jídlo / oběd/

                                                                                                        -   1 nebo 2 doplňková jídla/přesnídávka, svačina/                 

 Poplatek za stravné 

Celodenní stravné Polodenní stravné

Přesnídávka  9,-Kč                                                                   Přesnídávka   9,-Kč

Oběd            20,-Kč                                                                   Oběd             20,-Kč

Svačina          8,-Kč

Celkem        37,-Kč                                                                    Celkem         29,-Kč

Poplatek za stravné /pro děti s     odkladem/  

Celodenní stravné  Polodenní stravné

Přesnídávka    9,-Kč                                                                  Přesnídávka    9,-Kč

Oběd              22,-Kč                                                                 Oběd               22,-Kč
Svačina            8,-Kč
Celkem           39-Kč                                                                 Celkem            31,-Kč

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ :
Obědy je  třeba odhlašovat  nejpozději  do 13.30hod.  na  následující  den.  Pokud není  včas  odhlášen je  možné jej
odebrat v MŠ, nikoliv v ZŠ. V pondělí se oběd nepřítomného dítěte odhlašuje automaticky. Pokud chcete dítě odhlásit
na následující dny je nutné dítě odhlásit telefonicky  do kuchyně ZŠ  na telefon 544  240 076, nebo odepsat do sešitu,
který je v každé šatně příslušného oddělení. Za pozdě odhlášenou či neodebranou stravu nelze vyžadovat věcnou ani
peněžitou odměnu.
V době nemoci dítěte je možnost odběru obědu pouze první den nemoci ,pokud nebyl oběd včas odhlášen. V ostatní
dny nemoci nemá dítě na oběd nárok. Podle zákona č.561/2004 Sb.  a vyhlášky č.107/2005 Sb. má dítě nárok odebrat
školní stravování v době pobytu ve školce, eventuálně první den neplánované nepřítomnosti. Obědy lze vyzvednout
v MŠ  a to v době od 11.30 – 12.00hod.
Nárok na odebrání stravy  za cenu ve výši finančního normativu /29,-Kč, 37,-Kč , 31-Kč , 39,-Kč/ má strávník pouze
v přítomnosti ve školce a v první den nemoci. V ostatní dny  na stravování nemá nárok a nemůže stravu ze školky
odebírat.

PLATBA OBĚDŮ:
Platba inkasem bude provedena k 20.dni následujícího měsíce podle skutečně odebrané stravy na účet školy. 
Platbu v hotovosti je možné provést v určité dny v účtárně dveře č.2 . Platební dny budou včas vyvěšeny na dveřích
účtárny, vedoucí školní jídelny a na stránkách Základní školy.
Platbu nelze měnit či pozastavit, nelze též měnit způsob platby/inkasní za hotovost/. Ve výjimečných případech se 
obraťte na vedoucí ŠJ.

UPOZORNĚNÍ: Platí přísný zákaz vstupu rodičů a dalších osob do prostor kuchyněk a tříd.

Otnice, dne  1.dubna 2020                                                    Kropáčková Renata

                                                                                                  vedoucí školní jídelny
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