Základní škola a Mateřská škola Tatenice
Tatenice 149, 561 31
tel.: , email: 465 381 232, jidelna@zs.tatenice.cz

POKYNY KE STRAVOVÁNÍ
I.
Základní informace
Žákovi je poskytováno dotované stravování v době školního vyučování
(Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. prosince 2011).
Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí
školního stravování závaznou přihlášku.
V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dubu školního
roku.
II.
Ceník obědů MŠ:
viz. tabulka Kalkulace
stravného od 1.9.2016

III.
Způsob úhrady oběda:
Bezhotovostně na účet: 19-4282220359/0800, kdy do 28. dne v měsíci musí být na účtu školy peníze
za obědy na příští měsíc, jinak je dítě bez stravného.
Každý měsíc dítě dostane lísteček (e-mail) s částkou stravného na příští měsíc.
Variabilní symbol zjistíte u vedoucí školní jídelny, nebo na lístečku.
Hotově do pokladny školní jídelny v den určení vedoucí školní jídelny
IV.
Odhlašování stravného:
Obědy lze odhlašovat den předem do 13.00 hodin telefonicky nebo e- mailem.
V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu. Jídlo je možné odebrat do
jídlonosiče pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole. V dalších
dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda, to je 59,00 Kč (61,00Kč).
V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce
uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 59,00 Kč (61.00 Kč) za jeden oběd.
Obědy se odhlašují, i když nemáte zaplaceno na příští měsíc, protože pokud máte z minulého měsíce
nějaké přeplatky počítač automaticky dítěti na nový měsíc nahlásí stravu.
Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.
V.
Kontakty:
Vedoucí školní jídelny: Jana Chaloupková, telefon: 465 381 232
Mateřská škola telefon: 465 381 224
E-mail: jidelna@zs.tatenice.cz
Veškeré dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny od 6:00 do 11:00 hodin v kanceláři ŠJ.
V Tatenici dne: 1. 9. 2016

