Školská jedáleň, Materská škola Galbavého 5 Informácie na šk.rok 2020/2021
Odhlasovanie zo stravy:
Rodič je povinný svoje dieťa odhlásiť v prípade jeho neprítomnosti v MŠ najneskôr do 800 hod.

osobne alebo

telefonicky na číslo 02/ 64 364 961
Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť prerokuje s riaditeľkou
MŠ a vedúcou ŠJ.
Na základe rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Dúbravka VZN č. 4/2019 sa účtujú režijné náklady
pre ŠJ nasledovne: Réžia na 1 mesiac: 10 € - suma je nemenná a nevratná
Mesačná suma paušálu za stravné je 29 €. To znamená 20 pracovných dní.
Takže mesačná platba je 29 + 10 = 39 eur
Predškoláci platia len 10 eur réžiu.
Termín platby za stravu a réžiu je do 10 dňa v príslušnom mesiaci.
/september do 10 - toho septembra/ atď.
Pri vklade platby na účet si treba pripočítať 5 eur
Pri platbe internet bankingom, prosíme uveďte meno dieťaťa a navštevovanú triedu. /1,2,3,4/ Platby vykonajte na
č. účtu:
SK18 0200 0000 0016 3554 4559
Vyúčtovanie stravy sa uskutočni 2x v roku- január,- júl, august.
Preplatky sú posielané vždy po zúčtovaní späť na účet z ktorého bola platba poukázaná.
Podľa schváleného finančného pásma zo dňa 25.6.2019 v tomto školskom roku je:
Finančné pásmo č. 2:
Materská škola
Desiata
Od 2 do 6 rokov
€
2. pásmo
0,36
Zásady stravovania:

Obed
€
0,85

Olovrant
€
0,24

Spolu
€
1,45

Školská jedáleň sa snaží dodržiavať zásady stravovania aj pri zostavovaní jedálneho lístka. Zásady pre zostavovanie
jedálneho lístka vychádzajú z odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR, pri súčasnom zohľadnení
ekonomickej situácie.
V rámci 5-tich stravovacích dní v jednozmennom stravovaní, jedálny lístok obsahuje:


2x týždenne plná dávka mäsa – pečené, dusené, varené



1x týždenne polo mäso – mleté s prídavkom zeleniny, strukoviny



1x týždenne múčne jedlo – sladké

*

1x týždenne bezmäsité jedlo – syr, vajce, strukoviny, zeleninové jedlo

Jedálny lístok je vyvesený na nástenke pri vstupe do haly a na internetovej stránke školy.
V prípade ďalších informácii o stravovaní a platieb môžete ma kontaktovať
mobil: 0918 360 344

mail: vierahorvathova@azet.sk

