
Informace pro rodiče – stravování
v Lesní mateřské škole Šemíček

změna platná od 1.11.2021

Ke změně dodavatele stravy dochází na základě žádosti a hlasování rodičů (anketa
ukončena dne 22.9.2021). Rodiče si odsouhlasili jako dodavatele stravy na školní rok
2021/2022 firmu Vitalité, s.r.o.

Nový dodavatel stravy:
Vitalité, s.r.o.
IČ: 03369684  DIČ: CZ03369684
Ing. Dalibor Mátl, jednatel; Ing. Šárka Mátlová, jednatel
email: info@zdravyrestaurant.cz
adresa: Cejl 76, Brno

Tato firma bude do naší školky dodávat stavu v období od listopadu 2021 do června
2022, podle posouzení spokojenosti i déle.
Hodnocení dodavatele stravy proběhne během měsíce května 2022.
Případná další změna nastane nejdříve od září 2022.

Cena dotovaných dětských jídel (3-6 let):
● oběd  - 24,-Kč
● svačina – 10,-Kč/kus

Rodiče hradí zálohy na účet firmy Vitalité, vždy k 19. dni měsíce předcházejícího dle
předpisu (viz. Info-letáček Vitalité),  první platba proběhne tedy k 19.10.2021.
VS = RČ dítěte

Rodiče mají možnost sledovat výši kreditu ve stravovacím systému (po přihlášení
obdrží přihlašovací údaje e-mailem, škola již nevede evidenci, tudíž nemůže do
přihlášení či odhlášení nijak zasáhnout). Vše ohledně stravování je v režii rodičů.
Pokud nebude na účtu dítěte žádný kredit, strava nemůže být objednána.

Přihlášení ke stravování
Je nutné dítě ke stravování přihlásit, nejpozději do 17.10.2021 – provede rodič na
základě instrukcí, viz. http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/pro-skolky/
V případě ukončení docházky dítěte do LMŠ Šemíček dítě odhlašuje ze stravování
rodič (zprávou na info@zdravyrestaurant.cz).

Obědy a svačiny:
Rodiče zadávají varianty jídel již při registraci (den docházky dítěte+svačiny), pokud je
nějaká změna (nemoc, změna docházky) - mění si rodiče sami v systému jídelny.
Obědy + svačina dopolední + svačina odpolední (lze odhlásit či přihlásit jednotlivě)
jsou  objednány na každý den docházky dítěte do LMŠ Šemíček.

http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/pro-skolky/


Podmínky přihlašování a odhlašování - viz. info od dodavatele stravy.

Ostatní náklady:
Rodiče hradí ostatní náklady za stravné (dovoz, ostatní náklady) na účet školky.
Jedná se o částku 15,-Kč /den objednané stavy. MŠ hradí tyto náklady celkově, za
všechny děti, převodem na účet dodavatele stravy při vyúčtování.

Výše tohoto poplatku je stanovena dle varianty docházky dítěte.
Hradí se paušálně jednou za pololetí.
Případný „přeplatek“ se nevrací, bude využit na výdaje za nákup materiálu pro děti
(např. výtvarné potřeby).

Dle typu docházky dítěte do LMŠ hradíte měsíčně celou částku na účet LMŠ
Šemíček:
ČÚ 115-4549780217/0100
VS 555
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Výše úhrady dle typu docházky/cena/listopad 2021- leden 2022:
1 den – 180,-Kč
2 dny – 360,-Kč
3 dny – 540,-Kč
celotýdenně – 900,-Kč
Úhrada nejpozději do: 20.10.2021

Výše úhrady dle typu docházky/cena/únor - červen 2022:
1 den – 300,-Kč
2 dny – 600,-Kč
3 dny – 900,-Kč
celotýdenně – 1.500,-Kč
Úhrada nejpozději do: 20.1.2022

Pitný režim
Stále platí, že si děti nosí své podepsané láhve s pitím. V případě, že dětem pití
dojde, bude doplněno čistou vodou či neslazeným čajem (v chladných měsících).
Vhodná láhev = dítě se samo při pití obslouží, láhev neteče. Nejsou vhodné termosky
s naléváním do kelímku či láhve, které při otevření hlavní krytky tečou.

Sepsala: Jana Gajdušková

V Řícmanicích dne: 8.10.2021


