VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ ÚJEZD

1) Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb.,o školním stravování,
vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech a jejích úhradě, hygienickými předpisy podle
vyhlášky 137/ 2004 Sb. a školským zákonem č 561/2004 Sb.
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
vybraných potravin.
Školní jídelna poskytuje stravování dětem mateřské školy a zaměstnancům ve
školství.
Pro děti jsou připravována jídla denně /přesnídávka ,oběd, svačina/ a pro
zaměstnance je připravován oběd
2) Provoz ŠJ MŠ

Provozní doba školní kuchyně je od 7.00 - 12.30 hodin
Vedoucí školní jídelny - p. Rakovská Irena
Kuchařka
- p. Matyášová Vladimíra
3) Výše stravného

Děti 3-6 let - přesnídávka 8,- Kč
Děti 6-7 let - přesnídávka 8,- Kč
Dospělí

oběd 17,- Kč
oběd 19,- Kč
oběd 26,- Kč

svačina 8,- Kč
svačina 8,- Kč

4) Placení stravného

Stravné se platí vždy 1. týden v měsíci u vedoucí školní jídelny.
Na začátku školního roku rodiče zaplatí zálohovou platbu, ostatní měsíce platí
zpětně za odebranou stravu. K vyrovnání zálohové platby dochází v červnu, kdy
dítě ukončí školní docházku( odchod do ZŠ ).

5) Výdej stravy
Ranní přesnídávka se vydává dětem v 8.30 hodin.
Oběd se vydává v 11.30 hodin.
Odpolední svačina se vydává ve 14.00 hodin.
6) Přihlášky ke stravování vyplní zákonný zástupce a odevzdá vedoucí školní jídelny
před přijetím dítěte do MŠ, přihlášky jsou platné neomezeně.
7) Odhlásit mohou rodiče své dítě do 15.30 hodin den předem, v pondělí do 7.30 hod
Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, mohou si rodiče odebrat oběd
do připravených nádob od 11.30 do 12.00 hodin, a to pouze 1. den nepřítomnosti
dítěte. Další dny nemá nárok na dotované stravné . Pokud je přítomnost
dítěte závazně nahlášena a dítě se do MŠ nedostaví, je za tento den účtováno
stravné.
8) Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen v šatně dětí.
9) Dotazy a připomínky lze řešit ihned s paní vedoucí ŠJ .případně s paní ředitelkou
/ telefon MŠ 581 622 696, e-mail ms-horniujezd@ email.cz /
10) Bezpečnost žáků
Na chování dětí v jídelně dohlíží učitelky a školnice, starší děti se obsluhují samy,.
mladším dětem pomáháme. O úklid ve třídě v době jídla pečuje školnice.
Pokud dojde během výdeje jídla ke znečištění stolu, židle či podlahy, oznámí
strávník tuto skutečnost učitelce nebo školnici, ta zajistí ihned příslušný úklid.
Po celou dobu výdeje jídel se děti řídí pokyny pedagogického dozoru nebo
vydávající kuchařky a dodržují bezpečnost při manipulaci s jídlem.
Jídlo si děti odebírají samy a odnáší si je ke stolečkům.
Žák - strávník má právo
- stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
- na kvalitní a vyváženou stravu
Žák – strávník má povinnost
- chovat se při jídle ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly stolování.

11) Škody na majetku
Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které při konzumaci jídla
způsobili, učitelce nebo školnici.
Škodu, která je způsobena neúmyslně . strávník neplatí, úmyslné způsobení
škody je strávník povinen nahradit.
12) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
Školní jídelna dbá na zdravý způsob života dětí a ochranu před sociálněpatologickými prvky v chování dětí.
13) Pitný režim
V průběhu celého dne jsou dětem podávány připravované tekutiny /čaj, voda/,
které děti během svého pobytu konzumují v rámci dodržování pitného režimu.

Vypracovala ředitelka školy

V Horním Újezdě 22. 3. 2016

Ivana Šindelková

