Mateřská škola
Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Dodatek č. 1/2022 k Vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání
a školní stravování
Výše školního stravování:
celodenní stravování
přesnídávka
oběd
svačina

44,00 Kč
12,00 Kč
21,00 Kč
11,00 Kč

7-mi letí

47,00 Kč
12,00 Kč
24,00 Kč
11,00 Kč

V celkové částce za přesnídávku, oběd a svačinu je zahrnuta částka 4,- Kč na pitný režim.
Po dobu adaptace dítěte na vstup do MŠ uděluje ředitelka příspěvkové organizace výjimku
pro děti přijaté k celodennímu pobytu a celodennímu stravování (viz. Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání). V době adaptace dítěte na kolektiv je umožněno zákonným
zástupcům dítěte po dohodě s učitelkami vyzvedávat si dítě v průběhu celého dopoledne i
odpoledne. Po tuto dobu adaptace zákonní zástupci hradí stravné dle odebrané skutečnosti,
úplata za vzdělávání se hradí v plné výši.
První zálohová platba se platí v srpnu (do 27. 8. 2022) na září 2022 a poslední platba v květnu
(do 25. 5. 2023) na červen 2023. Vyúčtování bude provedeno k 30. 6. 2023, tj. do 15. 7. 2023
budou vráceny přeplatky za stravné na účty zákonných zástupců dětí.
Omlouvání a přihlašování dětí.
Vždy den předem do 13 hodiny, při onemocnění dítěte – 1. den nemoci bude strava vydána do
jídlonosiče od 11,15 do 11,30 hodin ve školní jídelně mateřské školy a další dny se omlouvají
ze stravy.
Neodhlášený oběd je možno odebrat pouze první den nemoci. Další dny tyto obědy již není
možno odebrat. Jestliže oběd nebude odhlášen, zákonnému zástupci bude doúčtována další
částka z titulu náhrady škody ( ve smyslu Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů). V případě, že obědy odhlášeny nebudou, bude školní jídelna na
základě sledování absence dítěte ve škole nucena doúčtovat režijní náklady všech
neodhlášených obědů dle kalkulace mzdových a věcných nákladů na 1 oběd, který od 01. 09.
2022 činí 157,-Kč.
Kontaktní osoba: Jana Jochcová, vedoucí ŠJ MŠ Staňkova
E-mail: ucetni.stankova@seznam.cz
Telefonní číslo ŠJ MŠ Staňkova: 596737543, 602236767
Pro odloučené pracoviště MŠ Srbská 4
Kontaktní osoba: Lenka Foltová, vedoucí ŠJ MŠ Srbská 4
E-mail: mssrbska@seznam.cz
Telefonní číslo ŠJ MŠ Srbská: 596737468

Účinnost nabývá dnem 01. 09. 2022
V Ostravě – Výškovicích dne 30. 05. 2022
Bc. Šárka Beranová
ředitelka školy

