INFORMACE PRO RODIČE MŠ
Přihlášky k novému školnímu roku dostanete ve své MŠ nebo v ZŠ v jídelně od 20.8.2018
Cena stravy pro MŠ děti : přesnídávka…..9,-- Kč
oběd………….19,-- Kč (16,-- Kč oběd + 3,-- Kč pitný režim)
MŠ starší oběd …………22,-- Kč (19,-- Kč oběd + 3,-- Kč pitný režim)
svačinka odp….8,-- Kč
Rodiče hradí pouze cenu potravin. Ostatní náklady (60% ) hradí stát.
Platba probíhá :
1. SLOŽENKOU.Děti jsou nahlášeny jako polodenní,celodenní,svačinky.Ved.ŠJ
vystaví začátkem měsíce složenku na probíhající měsíc, jak je dítě obvykle nahlášeno . Během
měsíce rodiče dítě odhlašují a tyto odhlášky se projeví ve výši stravného další měsíc tj. (platba za
říjen mínus odhlášky za září atd). Složenka musí být zaplacena do 20. v měsíci, buď na poště nebo
přes internetové bankovnictví. Pokud by platba proběhla později, mohlo by se stát, že začátkem
příštího měsíce by složenka byla vystavena na dvojnásobnou částku, protože od zaplacení po výpis o
platbě uplyne doba zhruba týden. Rodiče by musely přijít s ústřižkem o zaplacení a byla by jim
vystavena nová složenka. Když jsou děti polodenní nebo jen svačinky je možno zaplatit složenku u
vedoucí ŠJ hotově od 8,oo do 15,oo hod. Pokud nebude stravné zaplaceno, bude dítě odhlášeno ze
stravy i z docházky do MŠ až do úhrady.Pokud se bude situace opakovat, budou rodiče platit za
stravné předem.
2. ZÁLOHOU Z ÚČTU – je preferováno před placením složenkou.
Rodiče si zadají trvalý příkaz, nejpozději k 20. v měsíci na částku dle toho jak jejich dítě chodí. Pro
stravu: celodenní………. 790,-- Kč, jen polodenní ………600,--Kč
jen svačinka …......... 200,-- Kč. Příkaz lze zadat na září až červen, nebo stále.
Pak jen přihlašují, nebo odhlašují děti v MŠ. Vyúčtování probíhá jednou ročně
v červenci. Přeplatek se vrací na účet zpět a na nedoplatek se vystaví složenka.
Rodič dá trvalý příkaz k platbě ze svého účtu na účet školy č. 19-2138 450 257 /0100
konstantní symbol 0379, specifický symbol 32430 , variabilní symbol…….(pod tímto číslem je dítě
přihlášené).Var. symbol Vám sdělí ved.ŠJ.
Pokud mají děti MŠ sourozence v ZŠ, opět po domluvě ve školní jídelně je možné buď k účtu nebo
složence tyto děti sdružit na jeden účet nebo složenku.
V případech platby účtem prosím rodiče nahlásit číslo Vašeho účtu ved.ŠJ
Na jídelníček a stav vašeho konta za stravu se můžete podívat na stránkách
WWW strava.cz, kde zadáte číslo šj 3952, uživatelské jméno a heslo Vám řekne vedoucí šj zároveň s
variabilním symbolem při přihlášení. Děti, které již do MŠ chodí, uživatelské jméno a heslo mají a
platí jim i po nástupu do ZŠ Plumlov.

ODHLÁŠKY se provádí den dopředu, ve výjimečných případech týž den do 7,oo hod.
Pokud je dítě nemocné nemá dle § 32 Zák.76/1978 Sb. nárok na obědy. Oběd lze vzít jen první
den,ostatní jsou odhlášeny.Pokud má rodič i nadále zájem o obědy je možné je
zakoupit v celkové hodnotě i gramáže oběda dospělé osoby.
Připomínky a dotazy ohledně školního stravování projednává vedoucí školní jídelny,
popřípadě ředitelka MŠ.
Jana Menšíková ved.šj
Tel.582 393 112

