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Mateřská škola,  
Hodkovice nad Mohelkou Podlesí č. 560,  
okres Liberec, příspěvková organizace 

 
 

Schůzka rodičů dne 5. a 6. 9. 2022 

Za úsek VŠJ: 

1. Seznámení a předání kontaktů 

2. Vysvětlení plateb 

3. Omlouvání a odhlášení obědů 

4. Školné 

5. Stravné 

6. Jak tvoříme jídelníček a kolik děti mají za den jídla a pití, spotřební koš 

7. Dietní stravování a případné omezení  

8. Narozeniny ve školce  

9. Výběr peněz na akce 

10. Dotazy rodičů 

 

Rodiče byli seznámeni s vedoucí školní jídelny a předány kontakty. 

Dále seznámeni s výší školného 700 kč na měsíc, stravného 38 kč na den. Dále bylo vysvětleno, co je 

inkaso a o jeho nejbližším založení s patřičným limitem a jak funguje systém přeplatků a nedoplatků. 

Příklad:  září školné 700 o prázdninách ponížené a platí všichni, i když do školky nechodí kromě 

předškoláků.  

Nový předpis vždy 1 den v měsíci 

Stravné 38 na den x 21 dní otevřené školky = 798 kč + 700 kč = 1498 kč strženo 15.9. 

Říjen školné 700 + stravné 21x38 = 798 = 1498 kč pokud dítě ani jednou nemarodí, strhne se celá 

částka opět 15.10, pokud v září pět dní chybí tak je to 5x38=190 kč odečtu od 1498-190=1308 strhnu 

tak to to pokračuje každý měsíc nový předpis + školné – odhlášky a to i o prázdninách, i když víte, že 

nebude dítě do školky chodit, peníze se strhnou, pokud bude dál pokračovat v září, přeplatek opět 

převeden, pokud jde předškolák  do školy v září bude přeplatek vyúčtován a poslán zpět na účet. I 

přes to že dítko je předškolák a už o prázdninách nechce chodit do školky je k 31.8. stále ve školce 

veden jako strávník.  

Omlouvání dětí vždy ten den do 8 hodin ráno, pokud rodič omluví, oběd bude odhlášen, stačí omluva 

TELEFONICKÁ ČI MEJLEM NA TŘÍDĚ. 

Informace o stravování dětí, kdy mají svačiny, oběd a pitný režim po celý den, ráno čaj a mléčný 

nápoj, po celý den je ve třídě barel s vodou, kde si děti sami mohou vodu natočit.  Skladba jídelníčku 

a dodržování spotřebního koše.  Skladba jídelníčku podle norem a nutričních doporučení. Třikrát 

v týdnu masový oběd, dvakrát bezmasý z toho je ryba, zelenina, sladké jídlo. Snažíme se v rámci 

doporučení střídat různé přílohy rýži, kus kus, bulgur, knedlíky, těstoviny. Co se týká svačinek, 
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střídáme různé druhy kaší ovesná, krupicová, jáhlová, dále míchaný tvaroh, ovocný jogurt, různé 

druhy pomazánek avokádová, řepná, tuňáková na různém druhu pečiva. Vždy ke svačince je sezónní 

ovoce nebo zelenina. Pokud jde dítě domů po obědě, svačinku dostane balenou, z hygienických 

důvodů, snažíme se kupovat alespoň zdravější svačinky. 

Dietní stravování zda některé dítě má nebo jiná omezení, musí být sepsána dohoda a přinést od 

lékaře správu, že je na danou potravinu intolerance a bude případně nahrazena nebo úplně 

vynechána. 

Narozeniny ve školce, je zvykem nosit nějaké sladkosti, když má dítko narozeniny, pokud to bude jen 

trošku možné, zkuste vyměnit bonbony za ovoce, nebo nějakou zdravější variantu dobroty. Snažíme 

se ve školce omezovat spotřebu cukrů, tak to můžeme zkusit společně  

Výběr peněz za akce na pololetí do kdy a kolik poslat, jedná se o 500 kč a je to na divadla, fotky, 

výlety a jiné akce v rámci plánu MŠ. Informace o platbách zaslány mejlem všem rodičům. 

Rodiče upozorněni na zdražování obědů v dohledné době.  

Bc. Andrea Šírková VŠJ 

Mgr. Irena Ryplová, ředitelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


