Vnitřní směrnice stravovny Mateřské školy Pivín
1. STRÁVNÍKEM
je rozuměno dítě mateřské školy, žák základní školy a zaměstnanec Mateřské školy Pivín.
Stravu odebírá v den, kdy je ve škole, v zaměstnání. V době prázdnin, dovolené, mateřské
dovolené, pracovní neschopnosti, OČR či služební cesty není nárok na zvýhodněné školní a
závodní stravování.
Strávník či jeho zákonitý zástupce je povinen odhlašovat obědy při každé nepřítomnosti ve škole
a na pracovišti. Pokud tak neučiní, každý neodebraný a neodhlášený oběd musí být
uhrazen v plné výši, to je: děti 3 - 6 let celodenní strava 68,00 Kč
polodenní strava 63,00 Kč
žáci 7 - 10 let
62,00 Kč
žáci 11 - 14 let
64,00 Kč
zaměstnanec
69,00 Kč
V době nemoci může strávník odebrat jídlo první den, potom se musí ze stravování odhlásit.
Tato strava vydaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě.
Strávník mateřské školy může v tomto případě stravu odebrat ve výdejně MŠ v době od 11.30 do
12.00 hodin.
Strávník základní školy může v tomto případě stravu odebrat ve výdejně ZŠ v době od 12.30 do
13.30hodin.

2. STRAVNÉ
je splatné první dva pracovní dny v daném měsíci v budově Mateřské školy Pivín v době
od 6.30 do 15.30 hodin. Pokud nebude strava zaplacena nebo strávník či jeho zákonný zástupce
nedohodne jiný termín platby, může být stravování pozastaveno.
Strávníkovi je oproti finanční částce vydán doklad o zaplacení.
Výše stravného může být upravena jen pro celý měsíc ( podle cen základních surovin ). Navýšení
stravného musí být oznámeno předem.
U zaměstnanců MŠ může být cena oběda snížena o příspěvek z FKSP - dle Směrnice o tvorbě a
využívání FKSP. Takový rozdíl je
splatný zaměstnavatelem na základě faktury vydané MŠ Pivín vždy pro uplynulé pololetí.
Cena stravného: MŠ celodenní strava
26,00 Kč
polodenní strava
21,00 Kč
přesnídávka
7,00 Kč
strávnníci 7 - 10 let
8,00 Kč
svačina
5,00 Kč
strávníci 7 - 10 let
6,00 Kč
zaměstnanec
27,00 Kč
ZŠ 7 - 10 let
20,00 Kč

11 - 14 let
22,00 Kč
Způsob stravy v MŠ nelze měnit během měsíce ( celodenní, polodenní, přesnídávka), změnu ve
způsobu stravování je nutno ohlásit před počátkem měsíce, pro který je změna požadována.

3. STRÁVNÍCI
jsou zařazováni do výživových skupin podle věku : 3 - 6 let, 7 - 10 let, 11 - 14 let, 15 - 18 let.
Strávník je zařazen do kategorie vždy k počátku školního roku ( t.j. k 1.9.), ve kterém dovrší věk
pro danou výživovou skupinu.
4. POVINNOSTI STRÁVNÍKA ( zákonného zástupce)
Strávník je povinen: - platit včas stravné
- odhlašovat stravu nejpozději den předem, stravu nelze odhlásit týž den
- první den nemoci odebrat stravu ( viz bod 1)
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