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POKYNY PRO STRÁVNÍKY - POZOR - ZMĚNA ÚČTU
PLATÍ OD 1. 1. 2019

1. Stravné a školné se platí bezhotovostně na účet mateřské školy:    

                                                                                                 
2. Stravné se platí měsíčně dopředu.

3. Dítě se může stravovat pouze celodenně. 
4. Omlouvat nepřítomnost dítěte je nutno 24 hodin předem, v pondělí do 8.00 hod. /na 

pondělí/, na ostatní dny denně do 12.30 hod. /na úterý - pátek/, na portále www.strava.cz
Způsob přihlášení
www.strava.cz
Výběr jídelny: 5169
Uživatel: příjmeníajménodohromady

Heslo: bude zasláno novým rodičům bezprostředně po přijetí dítěte do MŠ - po prvním přihlášení si heslo 
můžete změnit.

Děti mají přihlášenou stravu na celý měsíc. Po vstupu máte možnost odhlásit stravu dítěte, a to tak, že 
pouze odškrtnete v objednávkách den, kdy chcete dítě odhlásit. Ostatní obědy zůstanou přihlášeny.

Upozorňujeme, že je nutné odhlašovat dle našeho školního řádu - 1. den týdne (na pondělí) do 8:00 ráno. 
Ostatní dny do 12:30 předchozího dne (př. na úterý - odhlásit v pondělí do 12:30 hod.) 

Máte možnost odhlásit stravu pouze na celý den. Rodič odklikne příslušné dny, které omlouvá. 

Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den uzavře omlouvání v systému (pondělí - v 8:00 hod., 
ostatní dny - ve 12:30 hod.), potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací e-mail. 

POZOR - pokud se rozhodnete dítě do MŠ přivést a máte je v systému odhlášeno, musíte v systému dítě 
dohlásit.

Potvrzení odhlášek či příhlášek potvrdíte tlačítkem ODESLAT.

Více informací získáte po přihlášení v nápovědě.

5. Školní jídelna v současné době neposkytuje dietní stravování. 

6. Strávník, jehož zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních 
služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením 
podle dietního režimu, může do školní jídelny vnášet vlastní stravu.

7. Stravu vnáší do školní jídelny na základě dohody o individuálním stravování a stanovených 
podmínek v písemné „Dohodě o stravování dítěte v mateřské škole“ sjednanou s ředitelkou 
školy.

ÚČET ŠKOLY: 1 0 0 4 0 9 4 0 0 2 / 5 5 0 0

VARIABILNÍ SYMBOL:

DATUM ÚHRADY:
do 25. dne předcházejícího měsíce

/na leden 2019 - do 25. 12. 2018/
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8. Strava je poskytována pouze celodenní. Pokud se rodič rozhodne vzít si dítě po obědě 
domů, nahlásí tuto skutečnost ráno paní učitelce, předá ji box, dózičku či jinou nádobku            
/řádně podepsanou/, do které bude dítěti připravena v poledne odpolední svačinka. Pokud 
nádobku nemá, bude svačinka vydána v ubrousku.                   

9. Náhlá nepřítomnost dítěte v MŠ - zákonný zástupce má právo na odebrání oběda 
pouze první den nepřítomnosti dítěte, nahlášeného na stravování a to do přinesených 
nádob – v kuchyni MŠ v době od 11:30 – 11:45 hodin – v ostatní dny nepřítomnosti 
dítěte v MŠ již nemá dítě na další obědy nárok. Odebraná strava je určena k okamžité 
spotřebě.

10. Pokud zákonný zástupce neodhlásí dítě na další den a dítě je opět nepřítomno v mateřské 
škole, má možnost si stravu odebrat, ale zákonný zástupce je povinen zaplatit náhradu 
škody ve výši  věcné a mzdové režie, která je 65,- Kč a přičítá se k základní ceně za den.

11. Náhrada škody bude vyúčtována 1x měsíčně a splatná bude hotově v pokladně školy 
nebo převodem na účet školy - 442984/5500.

12. V případě neomluvené absence nebude stravné odhlášeno. 

13. Přeplatky se vyúčtovávají v  září /ukončení školního roku/. Přeplatky Vám budou zaslány 
převodem zpět na Váš účet, popř. vyplaceny v pokladně školy.

ŠKOLNÉ 500,- Kč

CELODENNÍ STRAVA 35,- Kč

CELODENNÍ STRAVA  - 7 leté děti 41,- Kč

STRAVNÉ + ŠKOLNÉ (2 - 5 leté děti) 1 270,- Kč

STRAVNÉ  - PŘEDŠKOLÁCI
Děti, které se narodily od 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 770,- Kč

STRAVNÉ  - PŘEDŠKOLÁCI
Děti, které se narodily od 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 900,- Kč
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