Informátor školní jídelny MŠ Markova 1176,
Frenštát pod Radhoštěm
Školní rok 2021/2022
Ve ŠJ MŠ Markova se zpracovává stravné prostřednictvím počítačového programu. Pro rodiče to znamená,
že stravné budou hradit prostřednictvím svých účtů v bankách. Pouze zcela výjimečně, pokud rodiče
nemají zavedený účet, mohou platit stravné složenkou.
Z tohoto důvodu žádám rodiče, aby si zřídili ve své bance s ouhlas k povolení inkasa, kde nahlásí číslo účtu
školní jídelny Markova tj. 0101226711/0800, poté nahlásí číslo svého účtu vedoucí jídelny k evidenci.

U s porožirových účtů a bankovních účtů
Stravné se platí zálohově podle počtu pracovních dnů. Omluvené obědy jsou vyúčtovány zpětně, tj.
omluvené obědy za září 2021 se vrátí na příslušný účet v říjnu 2021. Platba se provádí předem vždy mezi
20. - 25. dnem v měsíci na následující měsíc, do této doby musí být záloha na účtu k dispozici.
Platba složenkou probíhá rovněž zálohově, odečítají se omluvené obědy z předešlého měsíce, tj. složenkou
na listopad 2021 mínus omluvené obědy za září 2021. Složenku je nutno uhradit řádně a včas tak, jak je na
ní uvedeno. Nově přihlášené děti dostanou všechny složenku na září a poté si domluví další platbu s
vedoucí jídelny (p. Burýšková). osobně, nebo telefonicky na číslo: 556 831 728.
D oporučená výše měsíčního limitu je 950 Kč na jednoho strávníka (doporučuji bez omezení).
Vý š e úplaty za celodenní stravné:
(ranní svačina, oběd, odpolední svačina)
Děti do 6let
39, - Kč
Děti od 6let a výše
41, - Kč
(děti, jež dosáhnou 7let ve školním roce 2021/2022)
Strava je připravována dle výživových norem pro školní stravování. Skladba jídelního lístku je podmíněna
spotřebním košem vybraných surovin (ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny,
brambory, tuky a cukry.)Jídelní lístek je k dispozici na nástěnce u hlavního vchodu školky, nebo webových
stránkách Základní a Mateřské školy Tyršova 913, Frenštát p.r..sekce MŠ Markova jídelníček.

Om louvání obědů
Denně od 6, 30 do15, 30 h, na příslušný den nejpozději ráno do 7, 00 h, na telefonním čísle 556 831 728
(vedoucí kuchyně) nebo 556 835 969 (vedoucí učitelka MŠ).
Jakékoliv informace a dotazy ohledně stravného v MŠ Markova denně od 12, 30 do 15, 00 h v kanceláři ŠJ
MŠ Markova nebo telefonicky 556 831 728 (pí. Burýšková J.
Pokud vám dítě onemocní, je nutné si další dny stravné odhlásit , nelze odebírat v jí dl onos i č i dotov anou
stravu. Na dotovanou stravu mají nárok pouze děti, které se účastní předškolního vzdělávání a jsou
přítomny v MŠ (§ 122 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.).
Pouze 1. den nemoci, pokud už nelze oběd omluvit, je možné přijít pro oběd s jídlonosičem.
D ěti, které jdou po obědě domů a chtějí svačinku zabalit, je nutno nahlásit nejpozději do 11 , 00 h, n ež s e
začnou vydávat obědy.

Výdej do jídlonosičů v době: 11,45 h - 12,00 h
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 01.09.2021
Vystavila: Burýšková Jaroslava, vedoucí jídelny MŠ Markova

………………………………….
podpis vedoucí jídelny

