Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093
Vnitřní řád školní jídelny – informace pro strávníky MŠ a ZŠ Malšova Lhota
Vnitřní řád vyplývá ze:
 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů
 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování . . . , ve znění
pozdějších předpisů
 platných hygienických předpisů
Organizace školního stravování:
Dítě je přihlášeno ke stravování vyplněním evidenčního listu strávníka. Cena jídla se
stanoví podle věku dítěte dosaženého ve školním roce – září až srpen.
Dítě má nárok na stravu bez mzdových a věcných nákladů pouze v době přítomnosti
ve škole. První den nemoci, neplánované nepřítomnosti, kdy již nebylo možné stravu
odhlásit, si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče v době výdeje, tedy od 11.00
hod. do 13.00 hod.
Doplňková jídla nelze z hygienických důvodů uchovávat, odebrat je lze pouze v době
výdeje. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě, po jejím vydání zákonným zástupcům škola neručí za způsob uchování jídla.
V případě neodhlášení stravy v další dny nemoci bude strava účtována za plnou cenu
a může být odebrána. Rozdíl ceny stravného /mzdové a věcné náklady/ se účtují ze
stravného.
Přihlašování a odhlašování stravy:
Zákonný zástupce může odhlašovat stravu přes internet – www.strava.cz – číslo
školní jídelny je 7107, formou přihlašovacího a odhlašovacího boxu a telefonicky na
č. 495 263 679 – MŠ Zvoneček, Hradec Králové.
Odhlášky na další den je nutné provést do 12.30 hodin, po této době se normuje jídlo
na další den dle počtu přihlášených strávníků.
Úhrada stravného:
Stravné se platí zálohově, předem na účet MŠ do 25. dne předcházejícího měsíce.
Vyúčtování úhrady za stravování bude provedeno po ukončení celkové školní docházky zasláním na účet uvedený v evidenčním listě strávníka. Přeplatky ve školním
roce jsou převedeny do dalšího měsíce. Přeplatek se může převézt i na sourozence na
základě písemné žádosti.
- bankovní spojení: 12830511/0100
- variabilní symbol: kód sdělí vedoucí ŠJ
Dítě, které nemá zaplacenou stravu, nemůže být přijato tento den do MŠ.

Ceny stravného:
Předškolní zařízení
dítě do 6 let
přesnídávka: 7,- Kč
oběd: 18,- Kč
svačina: 7,- Kč
na nápoje: 2,- Kč
Cena: 34,- Kč

dítě 7 – 10 let
přesnídávka: 8,- Kč
oběd: 20,- Kč
svačina: 8,- Kč
na nápoj: 2,- Kč
Cena: 38,- Kč

V případě neodhlášené stravy v další dny nemoci činí plná cena neodhlášených
jídel 58,- Kč a 62,- Kč dle věku strávníka.
Základní škola:
dítě 7 – 10 let
dítě 11 – 14 let
oběd: 22,- Kč
oběd: 24,- Kč
Plná cena neodhlášených obědů činí 46,- Kč a 48,- Kč dle věku strávníka.
Jídelní lístek:
Jídelní lístek a vnitřní řád školní výdejny je vyvěšen na nástěnce a na emailové adrese
www.mszvonecekhk.cz.
Zákonní zástupci byli informování o obsahu a vydaní vnitřního řádu před nástupem
dítěte do MŠ.
Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá Lýdia Poláčková, vedoucí ŠJ při MŠ Zvoneček, Čajkovského 1093, Hradec Králové, telefon č. 495 263 679 a emailová adresa
sj.cajkovskeho@volny.cz.

