Mateřská škola Čtyřlístek Praha – Běchovice
Za Poštovskou zahradou 588
190 11 Praha – Běchovice
IČ: 720 706 09
tel. 725 135 405
msbechovice@seznam.cz

www.skolka-ctyrlistek.cz

Provozní řád školní jídelny MŠ ČTYŘLÍSTEK
1. školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ a závodní stravování.
2. poplatek za stravné pro děti MŠ je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o
školním stravování Příloha č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. V aktuálním znění od
1.9.2021.
platný od září 2022
1.věková skupina – děti MŠ 3–6 let
přesnídávka 11 Kč, oběd 30 Kč, svačina 11 Kč, pitný režim 5 Kč = 57,2.věková skupina – děti MŠ 7–10 let
přesnídávka 13 Kč, oběd 34 Kč, svačina 12 Kč, pitný režim 5 Kč = 64,Podle vyhlášky jsou strávníci zařazeni podle věku na celý školní rok. Děti, které budou
mít odklad nebo dosáhnou věku 7 let do konce školního roku/ konec školního roku je 31.8.
budou zařazeni do skupiny strávníků 7 -10let na celý školní rok a budou platit sazbu za
stravné této skupiny. Rodič přihlásí své dítě vyplněním přihlášky ke stravování, kterou
obdrží na 1.třídní schůzce. Poslední týden v srpnu je možno zavolat o var. symbol pro nové
děti hospodářce MŠ. Přihlášku odevzdají rodiče p. učitelce na třídě při nástupu do školky.
3. odhlašování stravného:
stravné se omlouvá do 7:30 hodin ráno daného dne na Twigsee
1.den naplánované nepřítomnosti si mohou rodiče vyzvednout jídlo na rampě v kuchyni
v době od 11:30-11:50 (oběd)
Během školního roku nahlásí rodič ukončení ze stravování písemně nebo emailem, datum
ukončení hospodářce. Vyúčtování bude provedeno do konce kalendářního měsíce
následujícího po dokončení stravování.
Výdej strávníkům v MŠ: přesnídávka
oběd
svačina

9:00-9:30
12:00-12:30
14:30-15:00

4. Individuální stravování:
MŠ může zajistit individuální stravování dítěte v případě svačin náhradní potravinou
např. v případě alergií. Pokud má dítě dietní stravovací omezení, může rodič po
domluvě s hospodářkou přinést jídlo z domova, bude mít uzavřenou smlouvu o
stravování s mateřskou školou.
číslo účtu: 7034–2106523319/0800

5. Placení stravného:
6. Platba buď převodem z účtu nebo v hotovosti u hospodářky.
7. Platba v hotovosti vždy ve dnech 20.-25. každého měsíce ráno do 8:00
Pozor, stravné se platí zálohově, a to vždy měsíc dopředu, aby bylo z čeho vařit
a nakupovat suroviny: v srpnu na září, v září na říjen … a dále. Rodiče, kteří mají
účet si zřídí trvalý příkaz k úhradě od srpna do května s datem splatnosti do 25. dne
v měsíci. Variabilní symbol, bude dítěti, které nastoupí nově do MŠ přidělen v září,
částku a číslo účtu najdete na těchto informacích pro rodiče. Veškeré změny týkající
se sazeb stravného musíte nahlásit, co nejdříve hospodářce MŠ. Vyúčtování plateb
proběhne na konci července, přeplatky Vám budou vráceny přes účet, kdo nemá zřízen
účet, tak v hotovosti. Kdo bude mít zájem o podrobné vyúčtování na konci školního
roku, může se obrátit na hospodářku buď emailem na
jidelna.msbechovice@seznam.cz nebo na tel: 725852139
Peníze za prázdninový provoz také buď hotově, nebo na účet.
Děti, které odcházejí po obědě domů dostanou peníze za odpolední svačiny ve
vyúčtování na konci školního roku. (červenec)
Kdo nebude včas omluven nejpozději do 7:30 oběd propadne a bude rozdán
ostatním dětem.
Zálohy k placení každý měsíc:
Celodenní docházka – dítě 3-6 let
Celodenní docházka – dítě 7-10 let

1140,- Kč
1280,- Kč

Prázdninový provoz v červenci prvních 14 dní platba:
Celodenní docházka – dítě 3-6 let 570,- Kč
Celodenní docházka – dítě 7-10 let 640,- Kč
Rodiče dítěte jsou povinni
- dodržovat provozní řád ŠJ při MŠ
Jídelníček je vyvěšen v šatně u každé třídy a na www.skolka-ctyrlistek.cz
V případě nejasností a připomínek ke stravování se prosím obraťte přímo
na hospodářku. Těším se na spolupráci s Vámi.
Dne 13.6.2022
Hospodářka mateřské školy
Jana Matušíková
Ředitelka mateřské školy
Bc. Eva Mašitová

