ODHLASOVANIE A PRIHLASOVANIE STRAVY V MŠ
Deti MŠ v Moste pri Bratislave, ul. 29. augusta /stará MŠ/ a elokované pracovisko ul. Športová /nová MŠ/ sú
stravníkmi Školskej jedálne pri ZŠ na Športovej ul. Stravu pracovníčky MŠ odvážajú do výdajní v MŠ.
Za evidenciu a úhrady stravného detí MŠ zodpovedá vedúca ŠJ, eviduje zoznam jednotlivých tried v kompletnom
ekonomickom systéme ŠJ4. Prístupové údaje pre účely odhlasovania stravy vydáva vedúca ŠJ/osobne, na e-mail/

Odhlasovanie / prihlasovanie stravy :
Zákonný zástupca môže odhlásiť / prihlásiť stravu v ŠJ najneskôr deň vopred do 13.00 hod.
elektronicky – www.eskoly.sk -zadať obec-prihlasovacie meno, heslo, /aj cez víkendy a sviatky /
v nevyhnutnom prípade a v danom čase e-mailom obedysj.zsmost@gmail.com
telefonicky 02/ 45 95 11 66
Prihlásením sa na webovú stránku eskoly.sk si zákonný zástupca kontroluje účtovný stav – stravníka a réžie
/ v spodnej časti stránky /, aby úhrada poplatkov bola včas pripísaná na účte stravníka.
Ak poplatky za stravovanie nebudú včas uhradené, nie je možné Vášmu dieťaťu stravu poskytnúť a stravovanie
bude pozastavené až do uhradenia platby.
Stravu nie je možné v daný deň odhlásiť.

Pre stravníka MŠ odhlasujete súčasne desiatu + obed + olovrant,
nie je možné samostatne odhlásiť desiatu alebo olovrant.
Kliknutím na „✔“ v okienku pri danom jedle ju odstránite, v prípade prihlásenia ju zadáte.
Ak nestihnete odhlásiť stravu, môžete si odobrať jedlo do vlastných nádob vo výdajni MŠ
v čase 8.30 – 9.00 hod.- desiata
11.30 – 12.00 hod. – obed + olovrant
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca.
Nárok na stravu má rodič iba v prvý neodhlásený deň, ďalšie dni treba odhlásiť.
Je neprípustné odhlásiť dieťa na dva dni v týždni, na tretí deň, ktorý si rodič neodhlásil včas, si prísť pre stravu,
a potom odhlásiť znovu dva dni.
Taká strava rodičom vydaná nebude, je automaticky ponúknutá deťom v MŠ ako „dupľa“.
Oznamy a informácie školskej jedálne, potrebné tlačivá sú na webovej stránke www.msmosticata.sk
záložka – o nás – stravovanie, a vo vstupnej časti MŠ na ul.29.augusta, a na Športovej.ul.
Preplatky na stravnom budú vyučtované na konci školského roku k 31.07. príslušného roku, a môžu byť
vrátené zákonnému zástupcovi na základe vyplnenej žiadosti / na stránke MŠ /, alebo budú presunuté do
nasledujúceho školského roku, a to do MŠ alebo ZŠ.

Podľa VZN č.2/2019 sa poplatky za stravovanie detí v MŠ skladajú z nákladov na nákup potravíndesiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 € = spolu v sume celodennej stravy 1,45 eur
a réžijného poplatku v sume 5,00 eur/mesiac, ktorý je nevratný v prípade, ak je dieťa prihlásené
v danom mesiaci na jedno jedlo.
Paušálne poplatky za stravovanie v sume 34,00 € musia byť uhradené vopred k 15.-dňu v mesiaci, ktorý
predchádza mesiacu, za ktorý sa stravné uhrádza, poplatky za deti predškolského veku sa hradia na polrok
alebo na celý školský rok a musia byť uhradené do 15.08.2020, na druhý polrok do 15.01.2021
DIÉTNE STRAVOVANIE :
Školská jedáleň nevarí diétnu stravu.
Ak zákonný zástupca prinesie doklad od odborného lekára – špecialistu, že dieťa potrebuje špeciálnu diétu
/celiatická,diabetická,šetriaca/a nemôže sa stravovať v MŠ, so súhlasom riaditeľky MŠ môže priniesť jedlo na
zohriatie.
Takéto dieťa musí mať v ŠJ zápisný lístok a rodič je povinný hradiť režijný mesačný poplatok 5,00 eur/mesiac.
Iveta Zinnbauerová
vedúca ŠJ

