
                       Informátor školní jídelny MŠ Markova 1176, Frenštát p. R 744 01 
 
 
Ve ŠJ MŠ Markova se zpracovává stravné prostřednictvím počítač. programu. Pro rodiče to znamená, že 
stravné budou hradit prostřednic. svých účtů v bankách. Pouze velmi výjimečně pokud rodiče nemají 
zavedený účet, můžou platit stravné složenkou.    
 
 
Způsob placení:  
 
1.-sporožirovým účtem, v České spořitelně si zřídíte povolení inkasa na stravné, číslo účtu 
    školy pro MŠ je 0101226711/0800, pak nahlásíte číslo svého účtu vedoucí Šj, případně 
    paní učitelce na přísl.oddělení pro registraci. 
2.-v ostatních bankách, si také zřídíte povolení inkasa na stravné, číslo účtu pro ost.banky 
     Je rovněž 0101226711/0800 , pak nahlásíte číslo svého účtu vedoucí pro registraci. 
3.-složenkou 
 
 U Sporožirových účtů a ostatních bank 
Stravné se platí zálohově, podle počtu prac. dnů. Omluvené obědy jsou vyúčtovány zpětně, 
/tzn. Omluvené obědy za září 2014  se vrátí na přísl. účet v říjnu 2014./ 
U platby složenkami, se rovněž platí zálohově, mínus omluvené obědy z 
Předešlého měsíce /tzn. Složenkou na listopad 2014 mínus omluvené obědy za září 2014/ 
 
Doporučená výše měsíčního limitu je750Kč na jednoho strávníka. 
Výše úplaty za celodenní stravné:                     
                                                                                                         Děti do 6let –          32,-Kč 
 /Ranní svačina, oběd, odpoledni svačina/                        Děti od 6let výše  - 34,-Kč                                                 
                                                                                                  /děti, jež dosáhnou 7let ve školním roce/ 
Omlouvání obědů: 
 
 
 Denně od 6.30-15.30h, na přísl. den nejpozději ráno do 7.00h  
 na telefonním čísle 556 831 728 /kuchyně/, nebo 556 835 969 /vedoucí učitelka/ 
 Jakékoliv informace a dotazy ohledně stravného v MŠ Markova, denně od 12.30- 
 15.30h v kanceláři ŠJ Markova, nebo telefonicky 556 831 728 ./pí. Burýšková/ 
 
 
Pokud vám dítě onemocní, je nutné si další dny stravné odhlásit, nelze si chodit s  
jídlonosičem.Na dotovanou stravu mají nárok pouze děti, které jsou přítomny ve  
školce. Pouze 1.den nemoci, pokud už nelze oběd omluvit si přijdete  s jídlonosičem. 
 
 
Výdej do jídlonosičů v době:   od 11.40 h  - 12.00 h 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Frenštátě p. R. dne 02.01.2015 
Vystavila: Burýšková J. 


