PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY V MŠ MALŠICE
1. Stravu v MŠ zajišťuje ŠJ Malšice. Jedná se o ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu. RS
zajišťuje pí Matějčková, oběd zajišťuje pí Matějčková a pí Doudová, OS pí Petra Doudová
2. Výdej jednotlivých jídel:
RS
8,20 – 9,30
Oběd
11,45 – 12,30
OS
14,15 – 14,30
3. V době nemoci mají rodiče dítěte nárok odebrat 1.den nemoci stravu za sníženou cenu
v době od 11,10 do 11,30 v kuchyňce v MŠ – pouze do vlastních nádob. Poté je povinen
stravu odhlásit nebo ji odebírat za plnou cenu oběda. Jestliže rodiče dítěte stravu neodhlásí
a neodeberou, strava mu bude v době nemoci počítána za plnou cenu.
4. Rodiče nových žáků obdrží přihlášku a informace o ŠJ spolu s Rozhodnutím o přijetí do MŠ
nebo samostatným dopisem. Další informace budou poskytovány vždy na červnové schůzce,
kterou svolá vedoucí učitelka MŠ.
5. Odhlašovat lze nejpozději do 6-ti hodin stravného dne pomocí strava.cz, v mimořádných
případech pomocí SMS na tel. číslo 773 444 563
6. Odhlášky se provádí vždy na dobu určitou.
7. Stravné je možné hradit: inkasem (v ojedinělých případech složenkou). Platba se provádí
zálohově na jednotlivý měsíc dopředu. Splatná je k 20.dni měsíce předchozího. V dalším
měsíci bude snížena o částku za odhlášené obědy. Pokud se poslední den v měsíci zjistí, že
není inkaso provedeno, nebo nedojde platba ze složenky na náš účet (posledního dne
připsána již na našem účtu), oběd nebude vydán. Obnovení vydávání – po prokázání
uhrazení.
8. Strava se vydává ve dvou třídách. V přízemí pro třídu Sluníček a Žabek a v prvním patře pro
třídu Berušek a Kytiček. V obou patrech se nejprve obě třídy nají a teprve potom se nádobí
smývá. Děti odkládají špinavé nádobí na přistavený vozík k tomu určený.
9. Případné stížnosti a nejasnosti řeší vedoucí ŠJ. Závažnější pochybení a stížnosti lze řešit spolu
s ředitelem školy.
10. Při ukončení docházky rodiče své dítě odhlásí ze stravování.
11. Ceny stravy: ranní svačina
Kč 9,-oběd
Kč 15,-- (7-leté děti Kč 21,--)
odpolední svačina
Kč 8,-12. Po celou dobu provozu MŠ je dětem k dispozici pití.
13. Rodiče jsou seznámeni s provozním řádem vždy na začátku školního roku formou zpravodaje
školy (zkrácená verze), je vyvěšený v budově MŠ, informace lze nalézt na webových
stránkách školy. Jsou povinny se řídit pokyny provozního řádu.
14. Případné nejasnosti lze reklamovat 3 měsíce zpětně.
15. Adresa školy: Základní a mateřská škola Malšice
Malšice 232
391 75 Malšice
telefon ŠJ: 381 277 431,email: jidelna.malsice@seznam.cz, mobil: 773 444 563
Pracovní doba: 6,00 – 14,30
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