
Informace strávníkům Mateřské školy Háj ve Slezsku 
 
PŘIJÍMÁNÍ STRÁVNÍKŮ  

Všichni strávníci jsou přijímání ke stravování na základě přihlášky.  
 
ODHLÁŠKY 

Odhlášky obědů se přijímají  den  předem do 8.00 hod. Odhlášky se 
přijímají na jednotlivých mateřských školách osobně nebo telefonicky. Mimo 
pracovní dobu na záznamník  s udáním konkrétních datumů  termínu odhlášky – od- 
do (Tel.: 553 773 002). Jen v pondělí je možno se přihlásit či odhlásit do 8.00 hodin 
na tento den. Přijímáme jen přesně termínované odhlášky. Po uplynutí termínu 
odhlášení je strávník ke stravování přihlášen a stravu platí, i kdyby se na oběd 
nedostavil. Tzn.,trvá-li nepřítomnost strávníka déle než byl odhlášen, musí si opět 
stravu odhlásit! 

Upozorňuji všechny strávníky a jejich rodiče, že pokud dítě nepřijde do mateřské 
školy, neznamená to, že je automaticky odhlášeno. 
 Rodiče, jejichž dítě onemocní - tzn., že nepřijde do mateřské školy, si mohou 
odebrat jídlo svého dítěte do nosiče pouze první den nemoci v MŠ v době od 12.00 do 
12.30 hod.  Další dny jsou rodiče povinni si odhlásit stravu, neboť jejich děti nemají nárok 
na úlevy ve školním stravování, pokud nedocházejí do školy. V tomto případě si mohou 
rodiče zakoupit oběd za plnou cenu pro cizí strávníky, což činí 59,00 Kč. 
 
Děti jsou zařazování do cenových kategorií podle věku: I.kategorie 3-6 let, 
II.kategorie 7-10 let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního 
roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je od 1.9.2017- 
31.8.2018(tzn.pokud strávník dosáhne do 31.8.2018 věku 7 let bude již v tomto 
školním roce zařazen do II.kategorie). 
Cena jídla -potraviny                                   I.kategorie              II.kategorie                  
 
Děti MŠ ranní svačina                                   7,00                      8,00                                                                                 
   oběd                                                      17,00                      18,00                             
              odpol.svač.                                              6,00                                   6,00         
              celodenní strava                                   30,00                                  32,00 
              polodenní strava                                   24,00                                  26,00 
 
Rodiče hradí pouze hodnotu za potraviny podle stáří dítěte. Režijní náklady na jeden 
oběd jsou hrazeny z příspěvku Obce Háj ve Slezsku. Mzdové náklady jsou hrazeny 
z příspěvku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a 
sportu v Ostravě. 

 

 

 

 

 

ÚHRADA  JÍDLA - NOVĚ 

Úhrada stravného je prováděna vždy na daný měsíc. 
Nové možnosti placení: 
- inkasním souhlasem z jakékoliv banky-nutno zavést souhlas s inkasem a 
potvrzení z banky nebo výpis z internetového bankovnictví doložit ve školní jídelně 
– číslo účtu: 035-1846299389/0800 
- převodem z účtu na účet – nemusí se vydávat složenky, částka k placení 
předána mailem nebo formou lístku do přihrádky v MŠ-při placení nutnost uvádět 
variabilní symbol(číslo strávníka) pro identifikaci 
 - složenkou se splatností do 15. dne příslušného měsíce. Z důvodu zvýšeného 
nárůstu pozdního placení oznamuji, že pokud strávník nebude mít zaplaceno 
stravné nejpozději v následujícím měsíci za měsíc předešlý, bude automaticky ze 
stravování odhlášen. 
- trvalými příkazy - každý strávník, který chce takto platit, musí si u vedoucí školní 
jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol . 
Jednotlivé částky trvalých příkazů pro strávníky v MŠ: 
- MŠ ranní svačina                       120,- Kč          
- MŠ polodenní/celodenní strava- 550,-- Kč, vyšší kategorie – 600,-- Kč                           
   

Stravné placeno trvalými příkazy se zúčtovává vždy k 31. prosinci a  

30. červnu daného školního roku.  
 

Žádáme strávníky o zavedení placení inkasním souhlasem 

MŠ zodpovídá za kvalitu stravy spotřebované v době pobytu dítěte v mateřské škole. 
 

 
Další informace Vám poskytne vedoucí ŠJ  při  Mateřské škole Háj ve Slezsku  osobně, 

telefonicky  na  tel.čísle 553 773 002 nebo na www.skolkahaj.cz 

 

Všem strávníkům přejeme dobrou chuť.                    

 

                                              Dagmar  M o r a v c o v á   ved.ŠJ  

                               a  kolektiv školní jídelny při Mateřské škole Háj ve Sl. 
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