Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120,
okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník
__________________________________________________________________________________

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY MATEŘSKÉ ŠKOLY HNOJNÍK 360
školní rok 2018/19, telefon: 727 946 226
Školní jídelna MŠ poskytuje stravovací služby dětem MŠ, závodní stravování zaměstnancům
organizace.
Provozní doba v jídelně mateřské školy je stanovena od 6:00-14:30 (pondělí až pátek).

Způsob přihlašování a odhlašování stravy v jídelně MŠ


Přihlašování a odhlašování stravy se provádí v kanceláři u vedoucí školní jídelny, nebo zápisem do
sešitu umístěného v šatně MŠ, dále je možno odhlásit stravu telefonicky, nebo formou SMS na čísle
727 946 226. Odhlašování stravy se provádí vždy den předem na další stravovací den, nebo
v ranních hodinách do 7:00 hod. ( tel. 727 946 226).



Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro děti pouze v době pobytu
ve školce (finanční limit potravin).



Pokud zákonný zástupce nestihne odhlásit stravu první den nemoci dítěte včas (do 7:00), je tento
den považován jako pobyt ve školce. Oběd je možné si odnést v jídlonosiči, a to v době od 11:0011:15 ( výdej v kuchyni), od 11:15-11:30 (výdej na oddělení), které dítě navštěvuje. Oběd je určen
k okamžité spotřebě. Prosíme zákonné zástupce, aby při odhlašování nahlásili, zda si oběd
vyzvednou.

 Druhý a další dny nemoci nelze odebírat stravu. Je nutné ji odhlásit! Neodhlášená a nevyzvednutá
strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Stravu je v tyto dny možné odebrat za plnou cenu, tedy po doplacení věcných nákladů
35,- Kč za jeden oběd. Věcné náklady budou účtovány i v případě, že stravu zákonný
zástupce neodhlásí .

.

Pozor na odhlašování na přelomu starého a nového měsíce, je nutné nahlásit pokračování
nemoci.

Úhrada stravného ve školní jídelně
Bezhotovostní platbou-inkasem, kdy si zákonný zástupce u provozní ŠJ MŠ vyzvedne potřebné
formuláře, nebo hotovostní platbou v kanceláři provozní ŠJ v MŠ k 1.dni v měsíci na daný
kalendářní měsíc, a to nejpozději 30.-31. ve starém měsíci, v době od 6:00-8:00 hod.

Tel: 558 694 275 , 727 946 229

IČ: 75026708

Bank. spojení: 8208440001/5500

Ceny stravného v MŠ





Děti polodenní do-6 let (dopolední svačinka, oběd)
Děti polodenní 7 let (dopolední svačinka, oběd )
Děti celodenní do-6 let (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka)
Děti celodenní 7 let (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka)

26,- Kč
27,- Kč
32,- Kč
33,- Kč

V Hnojníku 1.4.2018
Provozní jídelny MŠ:

Ilona Pospěchová

Ředitelka školy:

Mgr. Dagmar Tobolová

Tel: 558 694 275

IČO: 75026708

Bank. spojení: 241666444/0300
ČSOB Třinec

