Důležité informace pro rodiče:
Vážení rodiče,
Někteří z Vás již slyšeli či zaznamenali informace o plošném zdražování obědů, které
přinesla nová vyhláška č. 463/2011 Sb, nahrazující vyhlášku č. 107/2005 Sb. o školním
stravování.
Toto sdělení je pro Vaši informaci a týká se strávníků ZŠ a MŠ Miličín.
Na základě této nové vyhlášky skutečně mnoho ZŠ zdražilo, nás se to však netýká i
nadále cena za stravné zůstává prozatím stejná v ZŠ a MŠ, aniž by jsme zhoršili kvalitu či
kvantitu stravy.
Nedílnou součástí této vyhlášky je ale i úprava spotřebního koše (což je procentuálně
vyčíslena pestrost stravy a výživových látek), který musíme bezpodmínečně dodržovat.
Tato změna se dotýká i nás, to znamená, že na jídelním lístku zaznamenáte více zeleniny,
2x měsíčně luštěniny a též 2x měsíčně pokrmy z ryb. Spotřební koš nám též předepisuje
skladbu polévek, které jsou nedílnou součástí oběda. V tomto případě se jedná o
preferenci polévek zeleninových a luštěninových a nezbytně alespoň 1x měsíčně polévky
drožďové, naopak vývary se musí zařadit do jídelníčku pouze umírněně.
Jak již v úvodu uvádím i my jsme v pozici dodržování pokynů či směrnic, ale i přesto Vás
chceme ujistit, že nadále budeme vařit chutná a nyní i o trochu „zdravější“, předepsaná či
preferovaná jídla.


Další důležitá informace

Jistě všichni víte, že stravné je dotované státem, dotace se týká pouze těch
žáků/strávníků, kteří jsou ten den ve škole.
Proto opět výrazně zdůrazňuji, že na oběd má pouze nárok žák/strávník, který je přítomen
výuce, pokud vaše dítě/strávník onemocní, má rodič právo odebrat oběd pouze první den
nemoci dítěte, další dny musí být bezpodmínečně odhlášeny.
Jak jsem již v úvodu předeslala dotace jsou poskytovány pouze na základě údajů školní
docházky za každý příslušný den, pokud vaše dítě/strávník není ve škole, ŠJ neobdrží
dotaci, nedotovaný oběd stojí 49,- Kč. Toto je částka, která Vám bude „bohužel“ účtována,
pokud vy své dítě neodhlásíte v případě nemoci, jak již bylo výše uvedeno.
Škola odhlašuje hromadně pouze školní výlety a jiné akce pořádané v rámci školní aktivity.
Ostatní odhlášky jsou výhradně v kompetenci rodičů.
Pro upřesnění ještě jednou uvádím všechny možnosti odhlášení vašich dětí v případě
nemoci, které máte vždy uvedeny u přihlášky ke stravování.
Telefon ŠJ: 317 802 249, e-mail: grulichova.jidelna@seznam.cz nebo osobně ve ŠJ
denně od 6.00 – 14.00 hod.
Co z toho na závěr vyplývá – buďme rádi, že nemusíme v dnešní době zdražovat, jak to
činí jiné organizace.
Za ŠJ Vám všem přeji dobrou chuť
Naďa Grulichová – vedoucí ŠJ

