
Stravovanie

Deti sa pravidelne stravujú: Desiata 9:00 – 9:30
Obed   12:00 – 12:30
Olovrant 15:00- 15:30

Stravu nám vozia zo Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou v Budmericiach. 
Stravná jednotka na jeden deň:  desiata, obed - 0,96€

 desiata, obed, olovrant - 1,19 €
Réžia na mesiac  2,-€

Platenie stravy: 
Číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0066 0938 7011
Šeky  na stravu  na mesiac vopred, nájdete po15-tom v mesiaci v krabičke na skrinkách v šatni, je 
nutné ich zaplatiť do 25-teho v mesiaci a ústrižok vložiť do krabičky na skrinkách v šatni.
Výška platby: žiak materskej školy – počet dní v mesiaci x 1,19 € (celý deň) + réžia 2,- €

– pri zadaní trvalého príkazu 26,00 €
– počet dní v mesiaci x 0,96 € (poldeň) + réžia 2,- €
– pri zadaní trvalého príkazu 20,00 €

Deti jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou majú obedy zadarmo, v prípade ak rodič 
takéto dieťa neodhlási zo stravy a dieťa nepríde do materskej školy, platí plnú výšku 
stravného

Odhlasovanie zo stravy   na telefónne číslo: 0904 240 518
1. Odhlasujte  a prihlasujte na stravu najneskôr deň vopred do 14:00hod.
2. V najnutnejšom prípade ráno do 7:00
3. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. 

SMS v tvare:
 Štefanová, priezvisko, meno, dátum odhlásenia, nástup- dátum prihlásenia.
Vzor: 
Ak viete ako dlho dieťa nebude poberať stravu:

Štefanová, Mrkvička Jožko, 1. 9. 2017, nástup 8. 9. 2017 
(dňa: 8. 9. 2017 dieťa bude mať stravu zabezpečenú)

Ak neviete ako dlho dieťa nebude poberať stravu:
Štefanová, Mrkvička Jožko, 1. 9. 2017 odhlasujem do neurčita

Ak chcete dieťa prihlásiť: prihlasujte deň vopred
Štefanová, Mrkvička Jožko, prihlasujem 8. 9. 2017 
(dňa: 8. 9. 2017 dieťa bude mať stravu zabezpečenú)

Ak dieťa nestihnete odhlásiť zo stravy:
Rodič má právo si prísť pre stravnú jednotku do vlastných nádob:

 desiata: od 8:45 do 9:00 hod
 obed: od 11:30 najneskôr do 12:00 hod.

 olovrant: 14:45 do 15:00
Pri vyzdvihnutí stravy rodičom, sa rodič ohlási prevádzkovej zamestnankyni z chodby 

materskej školy, prevádzková zamestnankyňa  vynesie stravu do jedálne v nádobách školskej 
jedálne, prevezme nádoby a naplní ich v jedálni. Ak si stravnú jednotku v danom termíne 
neprevezme bude ponúknutá ostatným deťom vo forme prídavku na strave.


