PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ VINAŘSKÁ 4
V naší školní kuchyni připravujeme stravu dětem- přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
Současně je po celý den zajištěný pitný režim, v každé třídě je k dispozici voda a čaj.
Platba stravného
Stravné se platí předem do 25.v měsíci( tj.na říjen v září), přeplatky se převádí do dalšího období.
Stravné se zúčtovává na konci školního roku, po domluvě i dříve,přeplatky se vrací na účty rodičů.
Ředitelka MŠ má právo podle školského zákona č.561/2004 Sb., ukončit předškolní vzdělávání v
případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úhradu za školní stravování.
Úhrada stravného a „školného“
* zadáním trvalého příkazu na
1 314,- Kč
Variabilní symbol platí po celou docházku do MŠ.
* úhradou na poště, převodním příkazem
* hotově – pouze dlužníci
Výpočet zálohy :
- minimálně 22 obědů x 37,- = tj. 814,- Kč
- školné
500,- Kč , neplatí předškoláci
Výpočet zálohy – odklad školní docházky
- minimálně 22 obědů x 40,- = tj. 880,- Kč
- školné
0,- Kč
Cena stravného:
děti 3-6 let
2 svačiny + oběd = 37,- Kč
děti 7 let
2 svačiny + oběd = 40,- Kč
Přihlašování a odhlašování ze stravy:
den předem do 11,00 hodin :
- přes stránky mš.vinařská (JÍDELNA ONLINE)
- telefonicky pouze vyjímečně na číslo 543240338,
Neodhlášený oběd je možné si vyzvednout pouze v první den nemoci v MŠ do Vámi
přinesených jídlonosičů ( ne sklo) od 11,30 do 11,45 hodin.
Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti. Další neodhlášené obědy
jsou evidovány jako obědy pro cizí strávníky a jejich cena se zvyšuje o 34,- Kč. Tato částka
musí být zpětně doúčtována.
Vydaný oběd v první den nemoci je určen k přímé a okamžité spotřebě bez skladování.
Vašim dětem vaří: Petra Hájková, Marcela Vymazalová
Informace ke stravování a úhradu sdělí: Sanja Vykypělová, ved. ŠK
Připomínky a náměty ke stravování dětí /recepty, dietní omezení/ můžete řešit s kuchařkami nebo
po domluvě s ved. ŠK.
V Brně dne 27.8.2021

