Informace pro rodiče
- oddělte od přihlášky - přihlášku odevzdejte neprodleně v MŠ, info si ponechejte.

Dítě má nárok na stravu a pitný režim, pokud je přihlášeno a má řádně zaplaceno
stravné, a to pouze v době pobytu v MŠ. Pokud dítě pravidelně odchází z MŠ např.
po obědě, odpolední svačinky neodebírá - stačí odhlásit u své paní učitelky.
Cena jednotlivých jídel (přesnídávka, oběd, svačina) a jejich výdejní doba je uvedena
ve Vnitřním řádu ŠJ - je vyvěšen na nástěnce ve vstupní chodbě MŠ a také
na internetových stránkách MŠ Konice - https://www.mskonice.cz/ - Školní jídelna.
Placení stravného se provádí inkasem z účtů – částka se strhává vždy k 18.
v následujícím měsíci, tedy zpětně pouze za přihlášenou stravu. Pozor na ukončení
docházky a předčasné zrušení souhlasu / např.: před nástupem do školy nerušit souhlas již
v červenci, protože ještě 18. 7. se provádí inkaso za červen/.
Zákonný zástupce si zřídí SOUHLAS S INKASEM pro tento účet určený na stravné:
0100269541 kód banky 0800. Variabilní symbol se nezadává. Pozor na frekvenci /četnost
opakování/ - především u sourozenců nastavte: „neomezeně“.
Potvrzení o zřízení souhlasu / z banky nebo vytisknuté z PC přes internetové
bankovnictví/ prosím přineste vedoucí ŠJ. Souhlas s inkasem může přecházet na dalšího
sourozence -/pokud si ho nezrušíte/- jméno sourozence uveďte v přihlášce k číslu účtu.
U souhlasu s inkasem nemusíte zadávat limit, pokud zadáte limit, tak nejméně 800,/1000,-/ Kč. Celodenní strava za celý měsíc docházky při 22 dnech v měsíci při současné
ceně stravy činí: 33,- x 22 dní = 726,- Kč, u kategorie 7 letých 45,- x 22 dní = 990,- Kč.
Pokud se stane, že z nějakého důvodu platba neproběhne, informujte se ihned
u vedoucí školní jídelny o dalším postupu dodatečného zaplacení /na tento sběrný účet
nezasílejte dodatečně platby/.
Pokud nebude včas stravné uhrazeno, dítěti nebude strava poskytnuta!
První den nemoci dítěte a opětovné nahlášení před příchodem do MŠ
Přihlašování a odhlašování dětí na stravu:
nejpozději do 14:00 pracovní den předem na telefon: 582396170 nebo 582396171.
Pokud dítě náhle onemocní a rodiče nestihnou stravu předem odhlásit, mohou si pouze
tento první den nemoci jídlo odebrat do přineseného jídlonosiče. Na další dny je
nutno dítě odhlásit. V době nepřítomnosti dítěte v MŠ nelze poskytovat dotované školní
stravování.
Dále je nutno předem přihlásit dítě na stravu po skončení nepřítomnosti, a to nejpozději
do 14:00 pracovní den předem před příchodem dítěte do MŠ!!!
Odebrání stravy první den nemoci do vlastního jídlonosiče hlaste prosím předem.
Výdej oběda do jídlonosiče : 12:00 -12:30 v chodbě v přízemí /zvoňte u přepážky/.
Strava odebraná v MŠ je určena k přímé spotřebě! / tj. max. do 4hod od dohotovení/.
S dotazy nebo s čímkoliv ohledně stravování se obracejte prosím přímo na vedoucí školní
jídelny v době od 7:30 do 15 hod v kanceláři u vchodu (v dopoledních hodinách v kuchyni
MŠ – zvoňte u přepážky) nebo telefonicky: tel. 582396171.
Dosedělová Jana, vedoucí školní jídelny, červen 2019

