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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – DODATEK č.2 

pracoviště Horní Nová Ves 

 

Tímto dodatkem měníme následující body: 

 

4. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Provoz školní jídelny 

 
• Pokud zákonný zástupce neodhlásí dítě po prvním dni nemoci, a dítě je opět 

nepřítomno v mateřské škole, v tomto případě nevzniká nárok na dotovaný oběd.  
 

 

6. CENA STRAVNÉHO A PLATBY 

 
• Stravné se platí zpětně za uplynulý měsíc inkasní platbou na účet nebo hotově u 

vedoucí školní jídelny. Zálohu (jistinu) na školní rok uhradí rodiče v daném 

termínu dle ohlášení. Jistina slouží jako záloha úhrady stravného a školného po 

dobu celého školního roku. Jistina se rovná v průměru 22 pracovních dnů x 

celková výše stravného na den pro dítě a měsíční úhrada za školné. Jistina je 

stanovena na výši 1500,- Kč. Tento mimořádný vklad se po ukončení školní 

docházky do mateřské školy rodičům vrací. 
• Vyúčtování stravného probíhá dle skutečnosti zpětně za uplynulý měsíc, a to vždy 

do 15.dne následujícího měsíce. Termín výběru plateb je pro každý měsíc vyvěšen 

na nástěnce ŠJ. Zároveň s platbou stravného probíhá i platba školného, které pro 

tento školní rok 2021/2022 činí 420,- Kč.  
 

 

Vymazává se: 

Školné za příslušný kalendářní měsíc je splatné do 15. dne stávajícího 

kalendářního měsíce. 

 

12.  ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

• Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 13.00 hodin. 

V pátek do 13.00 hod. na pondělí. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! 

Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Odhlášky se provádí přes 

www.strava.cz Manuál byl zákonným zástupcům rozeslán elektronicky. 

 

 

http://www.strava.cz/
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Doplňující informace: 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU  

Po registraci v interním systému MŠ obdrží zákonní zástupci automatický email 

s vygenerovanými přihlašovacími údaji.   

• www.strava.cz 

• Kód naší jídelny: 11265 

• Uživatel: příjmení, jméno 

• Heslo: jméno, příjmení – po prvním přihlášení si heslo můžete změnit. 

• Děti mají přihlášenou stravu na celý měsíc. Po vstupu máte možnost odhlásit 

stravu dítěte, a to tak, že pouze odkliknete v objednávkách den nebo svačinu, kdy 

chcete dítě odhlásit. Ostatní obědy a svačiny zůstanou přihlášeny.  

• Potvrdit - ,,odeslat”. 

• Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den uzavře omlouvání v systému 

– ve 13:00 hod., potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací e-

mail. 

• POZOR – pokud se rozhodnete dítě do MŠ přivést a máte je v systému odhlášeno, 

musíte v systému dítě opět přihlásit. 

• Potvrzení odhlášek či přihlášek potvrdíte tlačítkem ODESLAT.  

 

 

V Lázních Bělohradě dne 1.4.2022 

 

Mgr. Jana Brádlová                                                                                         Lenka Pourová                                                          

ředitelka školy                                                                                                 vedoucí ŠJ 

http://www.strava.cz/

