
 

Vnitřní řád školní jídelny- VÝDEJNY 
1. Obědy zajišťuje školní jídelna při Základní škole v Třebechovicích pod Orebem. Jídelní lístek je zavěšen 

ve vstupní části MŠ. 

2. Platba obědů bude probíhat v určený den na začátku měsíce. Obědy se hradí na měsíc dopředu příkazem 

na účet MŠ 201378552/0600 

Děti do 6 let: přesnídávka 10 Kč, oběd 21 Kč, odpolední svačina 9 Kč. 

Děti 7 let: přesnídávka 11 Kč, oběd 26 Kč, odpolední svačina 9 Kč. 

3. Den splatnosti na účet je rodičům dán na vědomí s částkou za stravu. 

Rodič je povinen včas uhradit částku za stravné a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte!!! 

 4. Bez zaplacení stravy nebude dítě přijato do mateřské školy! 

5. Odhlašovat a přihlašovat obědy je nutno nejdéle do 10,00 hodin předešlého dne! A 

to na tel.: 704 437 159, nebo v sešitě tomu určenému.  

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

Vážení rodiče, 

upozorňujeme Vás, že podle Vyhlášky č. 107/ 2005 o školním stravování, je dítěti poskytováno stravování po dobu pobytu v MŠ. 

První den neplánované nepřítomnosti (nemoci) dítěte se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok odebrat oběd za běžnou 

cenu.   

Obědy na další dny nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ je třeba odhlásit. Pokud obědy pro Vaše nemocné dítě neodhlásíte 

nebo je budete nadále odebírat, budou vám účtovány v plné výši (jejich cena je zvýšena o režijní náklady a mzdové náklady, 

ty činí 42 Kč !) 
Pokuta za odebraný či neodhlášený oběd bude vybírána v hotovosti vždy na začátku měsíce paní Gřonkovou. 

6. V první den absence dítěte si můžete vyzvednout oběd pro dítě, v době od 11,15-11-30 hodin. Později 

bude oběd rozdělen ostatním dětem. Oběd se vydává pouze do vhodných nádob (čistých, nesmí být 

skleněné, nejlépe jídlonosiče). 

7. Od dalšího dne je dítě z oběda odhlášeno na dobu Vámi určenou při odhlašování. 

8. Po absenci, před nástupem dítěte do MŠ, je nutno dítě opět na obědy přihlásit s dodržením termínu 

přihlašování! 

9. Bez přihlášení stravy nebude dítě přijato do MŠ! 

10. Neodhlášeným dětem se stravné plně započítává. 

11. Předem známou nepřítomnost dítěte zapište do sešitu absencí, nejpozději do 10,00 hodin předešlého dne. 

12. Odchod dítěte z MŠ po obědě, nebo před odpolední svačinou, rodiče ráno písemně zaznamenají do 

sešitku na stolečku. 

13. Pokud má dítě přihlášené odpolední svačiny, ale jde po obědě domů, je mu nachystána odpolední 

svačina pouze v originálním balení, či ovoce. Vše se řídí podle toho, co děti k odpolední svačině mají. 

14. V případě nevolnosti dítěte, zajistí dohled a bezpečnost při stravování v jídelně učitelka MŠ. 

 

Vnitřní řád ŠJ nabývá platnosti dne 1.9.2022 

                                                                                                             Bc. Romana Tomková 

                                                                                                            ředitelka mateřské školy   

 


