
  

 

I N F O R M Á T O R   Š K O L N Í  J Í D E L N Y 

při Mateřské škole  Školská čtvrť Frenštát p.R. 
 

P L A T B A    S T R A V N É H O: 
Ve ŠJ Školská se zpracovává stravné prostřednictvím počítačového programu. 

 Pro zákonné zástupce  to znamená, že stravné za své děti budou  hradit prostřednictvím svých 

účtů v bankách!  

Pouze ve výjimečném případě, kdy  skutečně  NEVLASTNÍ ŽÁDNÝ ÚČET mohou platit 

stravné složenkou. 
 

Varianty placení: 
1. strávníci platící prostřednictvím SŽÚ budou mít stanovenou  platbu za skutečný počet 

stravovacích dnů. Tato jim bude stržena z účtu vždy 25. den v měsíci. Omluvená strava bude 

vyúčtovaná vždy pozpátku ( tj. omluvená strava za září se vrátí na příslušný účet 25. 10. 

2015). 
 

2.  strávníci platící složenkou budou také platit skutečný počet stravovacích dnů mínus omluvené 

stravné z předcházejícího měsíce ( tj. složenkou na listopad 2015 mínus omluvené stravné za 

září 2015). 

Stravné se platí vždy předem, tj. např. na listopad nejpozději do 18. 10. 2015!. V září 

dostanou  strávníci dvě složenky – na září, která je splatná ihned a na říjen (tu dostanete kolem 

10. 9., která je splatná do 18. září 2015). 
  

3.  strávníci platící obědy prostřednictvím bankovních účtů budou mít stanovenou platbu za 

skutečný počet stravných dnů, která je splatná VŽDY předem, do 18. dne v měsíci. Omluvená 

strava bude vyúčtovaná vždy pozpátku  ( např. omluvená  strava za září bude odečtena ze 

stravného na listopad 2015)  

Termín placení: 

 Obědy se platí vždy v určeném termínu, výjimku tvoří září.  Pokud zákonný zástupce opakovaně 

neuhradí úplatu za stravování ve stanoveném termínu, bude zahájeno řízení k ukončení docházky 

dítěte do MŠ (viz str. 6 – Upozornění na možnost ukončení docházky do MŠ). Pokud dojde 

k nedopatření a platba se projeví na účtu ŠJ po daném termínu 18., rodič je POVINEN předložit 

k nahlédnutí doklad o zaplacení u vedoucí školní jídelny A. Němcové!   

Každý strávník musí mít řádně vyplněnou  a  podepsanou přihlášku  ke stravování, kterou odevzdá u 

vedoucí ŠJ. 

Jak si platit obědy účtem? 
a) SŽÚ - v České spořitelně si podepíšete „ povolení k inkasu“ na stravné ve školní jídelně při 

MŠ Školská ( č.ú. ŠJ Školská u České spořitelny je  0100036641/0800) a u vedoucí ŠJ 

nahlásíte své číslo sporožirového účtu. 

b) Ostatní účty- ve své bance si podepíšete „ povolení k inkasu „ na stravné pro ŠJ MŠ 

Školská ( číslo účtu ŠJ Školská je 86-6355480207/0100).  

U vedoucí ŠJ nahlásíte číslo svého účtu a předložíte potvrzení o zřízení povolení inkasa u 

banky ve prospěch účtu ŠJ, kde bude uvedeno, od kterého data se inkaso může provádět. 

Pokud si povolení inkasa zřídíte internetovým bankovnictvím, stačí nahlásit u vedoucí ŠJ číslo 

účtu, ze kterého se bude inkaso provádět. 

Kolik se platí za obědy? (Stanoví  platná vyhláška o školním stravování č.107/2005) 

Děti (žáci), které v tomto školním roce tj. od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 dosáhnou věku: 

do 6-ti let    platí  32,-Kč   

7-10 let       platí  34,-Kč    

Bližší informace o školním stravování Vám poskytne vedoucí ŠJ Anna Němcová. 

TELEFON do školní jídelny : 595 532 686 
 

Údaje pro peněžní ústavy: 

Číslo účtu ŠJ Školská: 86-6355480207 – platí pro všechny banky mimo Českou spořitelnu 

Kód banky: 0100 

Specifický symbol: 2 

Konstantní symbol: 379 

Variabilní symbol: se neuvádí 

Číslo účtu ŠJ Školská u České spořitelny je : 0100036641/0800 



  

 

 

I F O R M A C E    Š K O L N Í    J Í D E L N Y: 
 

Omlouvání obědů: 
 

Obědy se odhlašují den předem do 14:30 hodin, pouze v pondělí do 7:00 hodin ráno. 

 osobně, v šatnách na nástěnce jídelny si rodiče zapíší, od kdy do kdy bude dítě 

omluveno ze stravy a  podepíší  se 

  nebo telefonicky na čísle do jednotlivých oddělení u paní učitelky-viz strana 2. 

Přihlášení dítěte do MŠ po nemoci probíhá stejným způsobem jako odhlášky. 
Za přihlášky a odhlášky stravy je finančně zodpovědný zákonný zástupce dítěte, který si musí 

být vědom toho, že se v MŠ postupuje dle platného školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Organizace výdeje stravy v odděleních a ostatní informace jsou uvedeny v Provozním řádu 

školní jídelny, který je vyvěšen na nástěnkách ve všech odděleních. 

Výjimkou je ukončení kalendářního a školního roku, kdy termín posledních odhlášek je 

rodičům vždy předem nahlášen formou vývěsky v šatnách dětí. 
 

Výdej jídlonosičů: 
 

Strava do jídlonosičů se vydává od 11:00 do 11:15 hodin u vchodu do ŠJ/kuchyně. 
Rodiče jsou povinni ráno nahlásit ve školní jídelně (telefonicky prostřednictvím učitelky 

v oddělení), že si odeberou tento den ( tj. první den nemoci) stravu pro nemocné dítě 

v jídlonosiči. Pokud si strávníci odnášejí oběd v jídlonosiči, musí postupovat následovně: 

sami si rozloží nádoby jídlonosiče na podnos, který kuchařka bez braní nádob do rukou naloží 

jednotlivé pokrmy a strávník si sám dokompletuje jídlonosič a odnese. ŠJ NEODPOVÍDÁ za 

čistotu jídlonosičů donesených rodiči!! 

ŠJ akceptuje POUZE jídlonosiče, které odpovídají platné legislativě ČR (tzn. NE skleněné 

nádoby apod.) 
 

Mimo  určenou  dobu  se  obědy do  jídlonosiče  nevydávají!  
 

Dle platných předpisů (školský zákon č.561/2004 Sb. § 119 a 122, vyhláška pro školní 

stravování č.107/2005) zabezpečuje školní jídelna stravování dětí, žáků a studentů v době 

jejich pobytu ve škole. Na tyto obědy, které jsou  dotovány ze státních prostředků,  mají 

podle zákona nárok pouze děti, které chodí do školy, nikoli ty, které například leží doma 

s horečkou. 

V první den nemoci dostanou rodiče oběd pro dítě v jídlonosiči, ale pak už musí své dítě 

ze stravování odhlásit na celou dobu nemoci!! 

Dále upozorňuji, že pokud se rozhodnete  své dítě nechat doma a nebo s ním jedete na 

vyšetření k lékaři (např. logopedie, zubní…), o kterém předem víte a jste objednáni,  tak 

si obědy musíte OMLUVIT. Neřešit tuto situaci jídlonosiči. Toto opatření vyplývá z výše 

uvedeného zákona a vyhlášky. 

Nevydaná  strava  se  rozdá ostatním  dětem  na  přídavky. 

Školský zákon včetně vyhlášky o školním stravování je zákon jako každý jiný a jsme 

povinni podmínky jim dané dodržovat. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


