Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429,
příspěvková organizace

POKYNY PRO STRÁVNÍKY
Provoz školní jídelny
•

Doba výdeje stravy: - svačina od 8.45 hodin
oběd od 11.30 hodin
- odpolední svačina od 14.15 hodin

• Strava je poskytována pouze celodenní. Pokud se rodič rozhodne vzít si dítě po
obědě domů, nahlásí tuto skutečnost ráno paní učitelce, v poledne bude pro dítě
připravena odpolední svačinka.
• Pro děti se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den
onemocnění a to do přinesených nádob – v kuchyni MŠ v době od 11:30 – 11:45 hodin
• 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 75,- Kč a přičítá se
k základní ceně za den.
• Náhrada škody bude vyúčtována 1x měsíčně a bude automaticky stažena ze záloh na
stravné.
• První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této
vyhlášky považuje za pobyt v MŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu
odhlásit).
• Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 12.00 hodin.
Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům
naúčtována. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádí přes www.strava.cz
Způsob přihlášení
• www.strava.cz
• Výběr jídelny: 5169
• Uživatel: příjmení.jméno
• Heslo: příjmení.jméno - 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. Potvrdit - „odeslat”.
• Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den uzavře omlouvání v systému 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.
• Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování do druhého dne nepřítomnosti
dítěte ve škole (Vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu
strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována.

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429,
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• Stravné se platí měsíčně dopředu na účet školy: 100 409 4002/5500. Stravné lze
platit převodem z jakéhokoliv účtu nebo výjimečně hotovostně v kanceláři účetní
školy.
• Způsob úhrady: příkazem z účtu, v hotovosti u ředitelky školy.
• Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc
(popřípadě školní rok). Pokud dítě ukončuje předškolní vzdělávání, je přebytek
vrácen v hotovosti nebo na účet zákonného zástupce.
Cena stravného a platby
• Cena školného pro školní rok 2020/2021 je: 450,-Kč
Celodenní strava - 35,-Kč / den
Celodenní strava - 7 leté děti - 39,-Kč / den
Stravné + školné ( 2 - 5 leté děti ) - 1220,-Kč (450,-+770,-Kč)
Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2014 - 31.8.2015 ) - 770,-Kč
Stravné - předškoláci (děti, které se narodily 1.9.2013 - 31.8.2014) - 860,-Kč

V Ostravě dne 21.6.2020
Bc. Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

