
 

Informace/vnitřní řád/ školní jídelny při MŠ Moravany 

Školní rok  2018/2019 

 

 

Rozdělení strávníků do skupin podle věku: 

 

MŠ         3-6let 

MŠ            7 let (dítě, které dosáhne během školního roku 7 let, patří už od září do této kategorie) 

ZŠ 1      7-10 let 

ZŠ 2     11-14 let (dítě, které dosáhne během školního roku 11 let, patří už od září do této kategorie) 

 

MŠ 3-6let      35,-Kč/den   (  přesnídávka 7,-Kč      oběd  19,- Kč    svačina 6,-Kč  pit.režim 3,-Kč) 

MŠ 7-10let    40,-Kč/den   (  přesnídávka 8,-Kč      oběd  22,-Kč     svačina 7,-Kč  pit.režim 3,-Kč) 

ZŠ  1      22,-Kč  oběd 

ZŠ  2      25,-Kč  oběd 

 

Stravné se hradí převodem z účtu a to předem na následující měsíc. Pokud nebude stravné včas 

uhrazeno vždy nejpozději do 28.dne předešlého měsíce nemá strávník následující měsíc na obědy 

nárok do doby než bude stravné uhrazeno. Při platbách uvádějte prosím variabilní symbol! 

Strávníkům kteří se v naší jídelně stravovali v minulém školním roce zůstává v.s. stejný, novým 

strávníkům bude v.s. přidělen. První platba se hradí již v měsíci srpnu (stravné na září).  

Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku, nebo na požádání kdykoliv. 

Pozn. pouze ve výjimečných případech je možné uhradit stravné v hotovosti na pokladně MŠ, 

po dohodě s vedoucí jídelny. 

   

Výše záloh:  MŠ 3-6 let      700,-Kč/měsíčně                   ZŠ  7-10let      500,- Kč/měsíčně 

                     MŠ 7 let        800,-Kč/měsíčně                     ZŠ  11-14let    600,- Kč/měsíčně 

 

 

Odhlašování stravy : 

Stravu je možné odhlásit telefonicky, emailem nebo osobně nejpozději den předem do 13 hodin. 

Neomluvené obědy budou započítány. První den neplánované nepřítomnosti je možné vyzvednout 

si objednaný oběd do jídlonosiče ve školní jídelně v době od 11,15 do 11,45 hodin. Další dny 

nemoci nemá dítě na oběd nárok. Po nepřítomnosti v MŠ je nutné dítě opět na stravu přihlásit a to 

den předem taktéž do 13h. 

 

Bankovní spojení  :  214 605 03 09 /0800 

telefon :                    734703851 

email :                      moravanek.jidelna@seznam.cz 

                                 jidelna@msmoravanek.cz 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

Veiglová Renata,vedoucí ŠJ  
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