ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY na školní rok 2019/2020
Stravování zajišťuje Školní kuchyně při MŠ Brno, Tišnovská 169, příspěvková
organizace
Školní jídelna poskytuje celodenní stravování i pitný režim dětem po celý pobyt dětí
v MŠ, nebo první den neplánované nepřítomnosti v případě náhlé nemoci (vyhláška č.
107/2005) a zaměstnancům (vyhláška č.84/2005), zaměstnanci mají nárok na oběd pouze
pokud jsou přítomni na pracovišti. Jedná se o dotovanou stravu, tzn. rodiče platí pouze
náklady na suroviny.
Pokud je dítě v době oběda přítomno, musí obědvat.
Pitný režim je dětem zajišťován v průběhu celého dne formou výdejníku vody a
bylinkových čajů. V letních měsících je pitný režim zajišťován i na školní zahradě při
pobytu venku.
Jídelní lístek je umístěn na nástěnce v šatně každé třídy a na webových stránkách MŠ.

Cena stravného
Kategorie strávníků 3-6 let
přesnídávka 8,00 Kč
oběd
22,00 Kč
svačina
8,00 Kč
celkem:
38,00 Kč
Kategorie strávníků 7-10 let
přesnídávka 9,00 Kč
oběd
25,00 Kč
svačina
8,00 Kč
celkem:
42,00 Kč

Výdej stravy
Pokud dítě onemocní a v daný den je nahlášeno do docházky může si rodič oběd
vyzvednout v kuchyni MŠ v době od 11.15 do 11.45 hod. Oběd bude vydán pouze do
nádob k tomu určených, ne do sklenic.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Nárok na dotovaný oběd je pouze první den nepřítomnosti, na další dny je rodič povinen
stravu odhlásit!

Odhlašování stravného
Odhlašování stravného vždy nejpozději do 13:00 hod předchozího dne na
telefonním čísle jídelny MŠ: 545 218 057, na e-mail školní jídelny:
jídelna@mstisnovska.cz nebo do sešitu v šatně jednotlivých tříd. Učitelky dětem stravu
neodhlašují!
Pokud zákonný zástupce dítě neodhlásí jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, školní
jídelna s dítětem automaticky počítá a připraví stravu i pro něj, pak je zákonný
zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy.

Úhrada stravného
Rodiče obdrží začátkem měsíce informativní papírek se všemi nutnými údaji a částkou,
která je zálohová pro daný měsíc. Můžete platit přes účet nebo poštovní poukázkou,
důležité je dodržet termín splatnosti uvedený na papírku.
Přeplatky se přesouvají do následujícího měsíce a záloha na následující měsíc je o tuto
částku ponížena.

Vyloučení ze stravování
Podle § 31 je možné dítě vyloučit ze stravování za hrubé porušování řádu školní jídelny.
V případě dlužných částek na stravném a školném může být tedy dítě z MŠ po
předchozím upozornění rodičů vyloučeno.

Vypracovala vedoucí školní kuchyně Bc. Marie Kotoučková
V Brně 25.7.2019

