Provozní a vnitřní řád školní jídelny MŠ Markova
-

vyplývá z platného školského zákona, vyhlášky ministerstva školství o školním
stravování, vyhlášek ministerstva zdravotnictví o ochraně zdraví a platného nařízení ES
č. 852/2004 o hygieně potravin
1. Provozní a vnitřní řád školní jídelny je součástí organizačního řádu mateřské školy.
2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6,00 do 15,00 hodin.
3. Veškeré pokrmy se připravují dle receptur pro školní stravování, finanční normy
a poplatky jsou v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o školním stravování.
4. Podávání stravy:
Ranní svačina
Oběd
Odpolední svačina

8,30 h
11,30 h
14,15 h

Výdej do jídlonosičů 11,45-12,00 h
Průběh výdeje
Během podávání stravy dozorují paní učitelky v jednotlivých třídách
Přivádějí děti ke stolečkům a zajišťují kázeň a pořádek, dodržování hygienických
a kulturních stravovacích návyků
• Sledují způsob výdeje stravy, popřípadě přídavků pro děti
• Zamezují vstupu rodičů do jídelny
• Regulují osvětlení a větrání
• Pomáhají odevzdávat použité nádobí
• Běžný úklid během provozní doby zajišťují v třídách mateřské školy pracovníci ŠJ
a uklízečky MŠ
•
•

5. Obědy se omlouvají denně od 6,30-15,00 h, nejzazší termín pro odhlášení oběda je
ráno do 7,00 h na příslušný den, telefonicky na číslo 556 831 728 u vedoucí jídelny
nebo ve třídě u paní učitelky tel. 556 835 969.
6. Jídlonosiče a jejich výdej
Podle zákona o školských zařízeních školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky
v době jejich pobytu ve škole. Proto se ustanovení vyhlášky o školním stravování
vztahuje pouze na žáky přítomné ve školním zařízení (§ 122 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb.).
Na dotovanou stravu mají nárok pouze děti přítomné ve školním zařízení, pokud
onemocní, další dny je nutné si obědy odhlásit. Pokud tak zákonní zástupci neučiní a
neomluví si další dny nepřítomnosti, budou jim k ceně stravného doúčtovány věcné a
mzdové náklady ve výši 39,-kč na den.
V první den nemoci si mohou rodiče přijít pro oběd do jídlonosiče. Strava se do
jídlonosiče vydává od 11,45-12,00 h, u vchodu do kuchyně, kde si rodiče sami
rozloží nádoby na tácek a po naplnění si sami složí a odnesou jídlonosič.
Mimo určenou dobu se obědy do jídlonosiče nevydávají!
Za včas neodhlášenou či neodebranou stravu se finanční či věcná náhrada
neposkytuje. Oběd, který propadl, je ostatním dětem rozdělen jako přídavek.
7. Neuhrazení platby za stravování
Nedojde-li k dohodě, kdy má zákonný zástupce/dlužník/ splnit dluh, může škola požadovat jeho plnění ihned bez zbytečného odkladu dle § 1958/2 zákona č. 89/2012
Sbírky.

8. Do školní jídelny lze dítě přihlásit pouze na základě řádně vyplněné přihlášky ke
Stravování, kterou rodiče obdrží 1. den nástupu do MŠ spolu s dalšími informacemi.
Ve školní jídelně se zpracovává stravné prostřednictvím počítačového programu.
a) Platby stravného se provádějí inkasem z bankovních účtů, pouze výjimečně, pokud
rodiče nevlastní žádný účet, mohou platit složenkou.
b) Stravné se platí zálohově podle počtu pracovních dnů. Omluvené obědy jsou
vyúčtovány zpětně, tzn. omluvené obědy za září se vrátí na přísl ušný účet v říjnu.
Platba se provádí předem vždy mezi 20. - 25. dnem v měsíci na následující měsíc, do
tohoto data musí být záloha na účtu k dispozici.
c) Platba složenkou probíhá rovněž zálohově, odečítají se omluvené obědy z
předešlého měsíce, tj. složenkou na listopad mínus omluvené obědy za září.
Složenku je nutné uhradit řádně a včas, tak jak je na ní uvedeno.
Veškeré informace o platbách, způsobu placení a vyúčtování nebo připomínky rodičů
ke stravování je možné projednat s vedoucí jídelny MŠ J. Burýškovou.
Denně v kanceláři od 12,30 h do 15,00 h, nebo telefonicky na čísle 556 831 728.
Výše úplaty za celodenní stravné:

ranní svačina
oběd
odpolední svačina
CENA CELKEM

3-6let
7-10let
----------------------------------8,- Kč
8,- Kč
23,- Kč
25,- Kč
8,- Kč
8,- Kč
-------------------------------39,- Kč
41,-Kč

9. Jídelní lístek je vyvěšen vždy na období jednoho týdne na nástěnce u vchodu do
mateřské školy, rovněž každý týden na webových stránkách školy.
10. V MŠ stravujeme děti s individuální speciální péčí v oblasti stravování. Rodiče po
domluvě s vedoucí ŠJ mohou donést vlastní oběd. Ráno předají paní kuchařce
připravený pokrm, který je uzavřen v hygienické nádobě s označením strávníka, ten je
umístěn v lednici určené pro tento účel. Pokrm se při výdeji ohřeje a podá dítěti.

Tento provozní a vnitřní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce u vchodu
do mateřské školy a je k dispozici na webových stránkách školy.

…………………………………..
ředitelka školy
RNDr. Zdeňka Murasová

………………………………..
vedoucí školní jídelny
Jaroslava Burýšková

……………………………………
vedoucí učitelka
Kateřina Balážová

ve Frenštátě p.R, dne: 01.09.2021

