PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ MŠ ŽELEZNIČÁŘSKÁ
- Výdej dopolední svačiny
- Výdej do jednorázových obalů
- Výdej oběda
- Výdej odpolední svačiny

8:15 – 8:30
10:55 – 11:05
11:10 – 1. třída
11:20 – 2. třída
14:00 – 14:30

OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ DO 12:00 HODIN NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN. V pondělí
do 7:00 hodin na www.strava.cz (popř. na tel.: 702 242 582)
Pozdější odhlášky se z provozních důvodů (kalkulace pokrmů) nepřijímají. Pokud dítě
onemocní a nemá odhlášený oběd, vyzvedne si oběd v 10:55 hodin ve školní kuchyni.
Obědy je možné vydat pouze první den jeho nemoci. Pokrmy vydané do jednorázových obalů
jsou určeny ke spotřebě bez skladování. Teplé při konzumací důkladně prohřejte (65° a více),
studené do konzumace chladíme (lednice), spotřebujeme do 60 minut od převzetí.
Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě! Školní kuchyně zodpovídá za kvalitu stravy do
okamžiku výdeje. Zařízení není povinno zajištovat dietní stravu. Strava se vydává výhradně
do jednorázových obalů.
CENA STRAVNÉHO:
Svačina dopolední:
Oběd:
Svačina odpolední:

Děti 6 let
8,00,- Kč
19,00,- Kč
8,00,- Kč

Děti 7 let
9,00,- Kč
21,00,- Kč
9,00,- Kč

STRAVNÉ NA MĚSÍC:
Polodenní 6 let: 27,00,- Kč
Celodenní 6 let: 35,00,- Kč
Polodenní 7 let: 30,00,- Kč
Celodenní 7 let: 39,00,- Kč

Obědy se platí inkasem vždy měsíc předem a to do 15. dne.
V měsíci srpnu se vybírají zálohy na měsíc září, v září na měsíc říjen atd.
Vyúčtování se dělá vždy na konci školního roku a přeplatek se vrací v září na účet rodičů,
pokud dítě ukončí docházku v MŠ. V případě, že dítě pokračuje v docházce, převádí se
přeplatek na další školní rok.

Záloha se vypočítává takto:
Počet dní v měsíci se násobí cenou stravného. Případné odhlášky stravného se odpočítávají na
zálohu v následujícím měsíci.
Příklad zálohy na září: Měsíc má 21 pracovních dní. Stravné činí 35,- Kč
21 x 35 = 735,- Kč. Záloha na měsíc září činí 735,- Kč.
Dítě musí mít zaplacenou zálohu vždy na další měsíc!

Pokud není zaplacené stravné, nemůže dítě dostat stravu!!!
Jídelní lístek je vystaven na nástěnce v šatnách.
Připomínky ohledně stravného, veškeré změny ve stravném (dieta, alergie atd.), ukončení
docházky, změny docházky, při dlouhodobé nepřítomnosti, odhlášení nebo přihlášení
odpoledních svačin, hlaste osobně u vedoucí školní kuchyně B. Fejtkové na e-mail
kuchyne@ms-sedmikraska.cz (popřípadě na tel.: 702 242 582).

KONTAKTY
Ředitelka MŠ Miroslava Makovcová Stecherová – 724 095 098
Vedoucí školní kuchyně Barbora Fejtková – 702 242 582

Obědy se odhlašují pouze u paní Barbory Fejtkové

