Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26
STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Při zapsání dítěte do mateřské školy je dle zákona dle vyhlášky č 107/2005 Sb., o školním stravování,
v platném znění, přihlášeno i na stravování

CENA STRAVY
1. kategorie 2-6 let

2. kategorie 7-11 let

přesnídávka
6 Kč
6 Kč
oběd
18 Kč
21 Kč
odpolední svačina
6 Kč
6 Kč
pitný režim
2 Kč
2 Kč
celková cena na den
32 Kč
35 Kč
 dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je dítě zařazeno do
věkové kategorie dle věku, který dosáhne v daném školním roce, tj. v období od 1. 9. do 31. 8.

PLACENÍ STRAVNÉHO
 způsob úhrady za stravu a školné je doplatkový, tzn., že platíte zpětně za předešlý měsíc
 způsob platby je inkasním příkazem, je nutné si zřídit u vaší banky povolení k inkasu (přímo v
bance nebo si jej můžete zřídit sami přes internetové bankovnictví) na číslo účtu školy
19-4802720227/0100
 v mimořádném případě lze platit hotově u vedoucí školní jídelny vždy do 18. dne v měsíci

DŮLEŽITÁ INFORMACE
 při přihlášení dítěte do mateřské školy je nutné uhradit JISTNU (zálohu), která slouží na případné
nedoplatky na stravném a školném
 výše jistiny činí 1000 Kč a musí být uhrazena bankovním převodem/hotově ještě před začátkem
školního roku na účet školy 19-4802720227/0100 (do poznámky zadat – JISTINA + jméno dítěte)
 jistina je vratná při odhlášení strávníka ze stravování (odchod dítěte do jiného předškolního
zařízení, odchod dítěte do školy), u ostatních žáků bude jistina převedena do dalšího školního
roku

ODHLAŠOVÁNÍ
 strava se odhlašujte nejpozději do 8. hodiny daného dne učitelkám v MŠ (tel. č.: 516 410 891)
 pokud dítě odchází po obědě, musí tuto skutečnost nahlásit paní učitelce do 8. hodiny
daného dne nepřítomnosti, v době nepřítomnosti nemá nárok na stravování (odpolední
svačina) a strava by propadla bez náhrady

Školí jídelna tel.: 516 419 430
V Blansku dne 4. 9. 2017

Bc. Silvie Opluštilová
vedoucí školní jídelny

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

