Podmínky stravování ve školní jídelně.
1.

Platba stravného se provádí převodem z účtu rodičů na účet školní jídelny ve Stonařově. Úplata za stravování
dítěte MŠ a žáka ZŠ je p o v i n n á. Neuhrazení stravy v termínu je považováno za závažné porušení podmínek
stravování a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ a stravování žáka ZŠ v mateřské škole.

2.

Platba za dovoz stravy do jídelny MŠ je též p o v i n n á. Hradí se vždy k 8. dni v měsíci. Každý strávník zaplatí
3,- Kč za 1 odebraný oběd v tom daném měsíci.

3.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí 1 den předem na tel. čísle MŠ 602 441 676. V případě nemoci
lze odhlásit stravu v tentýž den pouze do 7:00 hodin telefonicky u učitelek MŠ. Pozdější telefonáty již nelze
odhlásit.

4.

Nemocné dítě (mateřské školy, základní školy) má nárok odebrat stravu pouze první den nemoci.

5.

Pokud je nahlášena strava a strávník si ji nemůže v ten den odebrat, musí si ji vyzvednout do vlastního
jídlonosiče. Nejpozději si však stravu vyzvedne do 13:00 hodin. Pokud tak neučiní, oběd propadne.
Odpovědnost školní výdejny za pokrm, končí při výdeji strávníkovi.

6.

Rodiče ve vlastním zájmu včas nahlásí změnu ve stravování svého dítěte přímo v MŠ – učitelkám, jinak se
bude vycházet z nahlášeného stavu z předchozího dne. Jakmile nastane delší přerušení provozu MŠ (letní
prázdniny, plošné uzavření škol), rodiče, po obnovení provozu, nahlašují strávníky 1 den dopředu podle
stávajících pravidel.

7.

V době prázdnin jsou žáci cizími strávníky a oběd mohou odebrat pouze za plnou cenu jako cizí strávník.

8.

Stravu mohou u nás odebrat i žáci dojíždějící do ZŠ Stonařov. Z důvodu, aby nebyl ohrožen zdravotně
nezávadný provoz naší školní jídelny a byla dodržena všechna hygienická nařízení, mohou si tito žáci stravu
odebrat pouze do vlastního jídlonosiče a odnést si ji domů. Konzumace v naší školní výdejně není u
dojíždějících žáků možná.

9.

Strávníci ze ZŠ Stonařov si donesou čistý jídlonosič ráno do 8:00 hodin do MŠ. Stravu si mohou vyzvednout
nejdříve ve 12:00, nejpozději však v 15:50 hodin.

10. Přihlašování a odhlašování stravy žáků ZŠ Stonařov se provádí také 1 den předem na tel. čísle MŠ, nebo
osobně u učitelek.
11. V případě distanční výuky mají žáci nárok na oběd. Vyzvednout si ho mohou pouze do vlastního jídlonosiče
nejdříve však od 12:00 a nejpozději ve 13:00 hodin.
12. Žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou stravu odebrat nemohou a telefonicky si stravu po tuto dobu
odhlásí.
13. Strávníci jsou rozděleni do jednotlivých skupin takto:
MŠ děti 3–6leté
ZŠ žáci 7–10 let
žáci 11–14 let
žáci nad 15 let
pro stanovení sazby stravy rozhoduje věk každého strávníka, který dovrší v daném školním roce, to je do
31.8. každého roku.
14. S dalšími dotazy a problémy ohledně stravování se musí rodiče obrátit přímo na paní vedoucí školní jídelny
ve Stonařově na telefonním čísle 567 319 318.

