Vnitřní řád školní jídelny Mateřské školy, Stará Paka
č.j. MSS 83/2011 – aktualizace 1.9.2019
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ a zaměstnanců mateřské školy.
Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo – oběd, dvě doplňková – přesnídávka a odpolední svačina,
pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne (mléko, mírně slazený čaj, pitná voda, ovocný džus).
Vyplývá ze:
-

Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování…., ve znění pozdějších předpisů
Platných hygienických předpisů

Způsob odhlašování a přihlašování strávníka
-

Děti mají nárok na odběr přesnídávky, oběda a odpolední svačiny za cenu potravin;
Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, musí se stravovat vždy. (Vyhláška
č.14/2005 Sb. § 4.);
Pokud nebude dítě přítomno v MŠ, musí ho rodič odhlásit telefonicky na čísle 727 928 027 den
předem, nebo do sešitu, který je umístěn v šatnách jednotlivých tříd do 12,30 hod.;
První den neplánované nepřítomnosti si může rodič odebrat jídlo domů v době od 11,15 hod. 11,30 hod. do vlastních jídlonosičů;
Pozdě nebo vůbec neodhlášená strava je účtována za cenu potravin;
Odhlášení doplňkového jídla tj. odpolední svačina je možné i v den nepřítomnosti dítěte, a to
pouze písemně do sešitu v šatnách do 8,00 hod.;
Doplňkové jídlo (nebalené potraviny) nelze odnášet z MŠ – pouze kusové ovoce, zabalené
tyčinky;
Přihlášení se provádí den před nástupem- do sešitu nebo telefonicky do 12,30 hod.

Způsob platby stravného a úplaty
Platba se provádí dvěma způsoby:
-

hotově – v kanceláři vedoucí školní jídelny jeden den v měsíci, přesné termíny jsou vyvěšeny
na nástěnce u jídelního lístku a na webových stránkách školy;
bezhotovostně - formou inkasa, příkaz do banky je dáván k 25. dni v měsíci;
Stravné se vybírá zálohově na měsíc dopředu a úplata je od 1. 9. 2016 splatná k 15. dni
stávajícího měsíce. Tato částka je vybírána zároveň se stravným;
Přeplatky stravného po ukončení docházky dítěte do mateřské školy se vrací hotově v kanceláři
vedoucí stravování;

Při opakovaném neplacení v řádném termínu
Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) §35 ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění
písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské
škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne
s ředitelem jiný termín úhrady (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou).

Ceny stravného
-

Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou děti rozděleny do věkových skupin,
dle věku dosaženého ve školním roce
skupina 2 – 6 let přesnídávka
8,-Kč
oběd
18,-Kč
odpolední svačina 8,-Kč
pitný režim
3,-Kč
celkem za celý den

-

skupina 7 - 10 let přesnídávka
oběd
odpolední svačina
pitný režim

37,-Kč
9,-Kč
19,-Kč
8,-Kč
3,-Kč

celkem za celý den
39,-Kč
Tato částka se může měnit v průběhu roku podle výše finančního normativu na potraviny.
Alergeny v potravinách
Podle nařízení EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Od 13. 12.
2015 musí být spotřebitel – strávník (nebo jeho zákonný zástupce) informován, zda se v potravině pokrmu vyskytuje alergen. Alergeny jsou uváděny pod čísly v závorkách na jídelním lístku.
Pod jídelním lístkem je uveden seznam alergenů (číslo a název).

Organizace výdeje jídel
Třída Sedmikráska:
dopolední svačina – od 9,00 hod. do 9,30 hod.
oběd – od 11,30 hod. do 12,00 hod., děti dvou až tříleté od 11,15 hod.
odpolední svačina – od 14,15 hod. nebo u dětí dvou až tříletých později, podle délky odpočinku.
Berušková a Sluníčková třída:
dopolední svačina – od 9,00 hod. – 9,25 hod.
oběd – od 11,45 hod. – 12,20 hod.
odpolední svačina – od 14,15 hod.

Pitný režim je připraven v konvicích na třídách, děti si přinesou vlastní hrnečky z porcelánu. Je též
zajištěn pitný režim na zahradě, kde děti pijí z plastových kelímků označených značkami.
Dohled nad dětmi, bezpečnost a ochranu zdraví při stravování zajišťují učitelky MŠ.

Jídelní lístky
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v šatně, nebo na webových stránkách mateřské školy.
Připomínky a problémy týkající se stravování nebo úhrady stravného je možné hlásit u vedoucí
ŠJ nebo ředitelky MŠ, buď osobně nebo telefonicky na čísle 727 928 027 nebo email
m.kovarikova@email.cz (vedoucí jídelny) mat.skol.star.paka@seznam.cz (ředitelka MŠ).
Vnitřní řád školní jídelny je umístěn v kapsářích v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

Ve Staré Pace dne 20. 8. 2019
Vypracovala: Marcela Kovaříková
vedoucí školní jídelny

Tímto se ruší aktualizace „Vnitřního řádu školní jídelny“ ze dne 1. 9. 2017.
Tato aktualizace nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019.

