Vnitřní řád školní jídelny
I.Údaje o zařízení
Školské zařízení: Školní jídelna při Mateřské škole Přeštice, Dukelská 959
Adresa: Dukelská 959, 334 01 Přeštice
Ředitelka MŠ: Erbenová Jitka, tel. 723593888
Vedoucí ŠJ: Fořtová Drahomíra, tel. 727825075
E-mail: d.ptacnikova@seznam.cz
Vedoucí kuchařka: Šilingová Gabriela
IČ 49181939
IZO zařízení 102628696

II. Základní ustanovení
Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně mateřské školy.
Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek pobytu ve škole a školském
zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance
škol a školských zařízení a další osoby (dále jen cizí strávníci) za úplatu.
Tento řád je vydán v soladu s §30 zákona č, 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při
školním stravování.
Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:
Zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě

III. Provoz školní jídelny
Pravidla chování, pokyny
Strávníci školní jídelny, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chráněni před jakýmkoliv tělesným i
duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.
Strávníci školní jídelny mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství a mají právo na ochranu před
jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti.
Zaměstnanci i strávníci ŠJ budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo
k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.
Povinností zaměstnanců ŠJ je dodržovat pravidla vnitřního řádu, chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a
strávníků a pomáhat při výchovném působení na žáky.
Dohled při stravování je zajišťován pedagogickým pracovníkem MŠ, případně jiným zaměstnancem pověřeným
dohledem.
Dojde-li ke znečištění podlahy, stolů ( vylité pití, jídlo apod.), zajistí dozor ihned úklid. Je dohlíženo na
dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování.
Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dozor nemá právo nutit děti k dojídání jídel.
Strávník, jehož chováním vznikla jídelně škoda, je povinen tuto škodu hradit.

Proovozní doba školní jídelny je od 6,30 hodin do 15 hodin
Výdej stravy:
Přesnídávka

8,45 hod.

Oběd děti MŠ

11,30 hod.

Odpolední svačina

14,15 hod.

Výdej pro MŠ a ZŠ Řenče 10,30 hod.
Výdej do jídlnosičů

10,30 hod.

Pravidla pro stravování cizích strávníků:
Každý strávník si pořídí dva jídlnosiče opatřené jmenovkou, aby měl na výměnu. Jídlo je připravené k výdeji
v 10,30 hod na jídelním vozíku u vchodu do MŠ.
Podávané jídlo je určené k přímé spotřebě!

Výše stravného
Žáci jsou zařazováni do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
Děti mateřská škola

3-6 let

7 let

Přesnídávka

8,00 Kč

9,00 Kč

Oběd

17,00 Kč

20,00 Kč

Svačina

8,00 Kč

8,00 Kč

Nápoj

4,00 Kč

4,00 Kč

Celkem

37,00 Kč

41,00 Kč

žáci ZŠ 7-11 let

23,00 Kč

žáci ZŠ 11-14 let

25,00 Kč

zaměstnanci

8,00 Kč

cizí strávníci

45,00 Kč

Při změně cen budou aktuální ceny stravného zveřejněny na webových stránkách, na třídách MŠ a u vchodu do
ŠJ.

Placení stravného
Bezhotovostní – inkasem zpětně za uplynulý měsíc, vždy k 15. dni v měsíci. Strávník musí mít zřízen souhlas
s inkasem ve prospěch účtu MŠ č. 2500620440/ 2010. Nově nastupující děti složí zálohu na stravné ve výši
1000 Kč na účet č. 2700620453/2010 nejpozději do 30.9. Po ukončení školní docházky je vyúčtování přeplatků
vyrovnáno.
Hotovostní – v kanceláři ŠJ. Úhradu stravného na následujícíc měsíc je nutné provést vždy do posledního
pracovního dne předcházejícího měsíce.
Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny. Úřední hodiny jsou pro strávníky i rodiče denně :
6,30 – 12,30 hod.

Přihlášení ke stravování
Každý nový strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování v kanceláři ŠJ, kde obdrží přihlašovací údaje
k aplikaci Strava.cz.
Dětem, jejichž zdravotní stav podle potvrzení ošetřujícího lékaře vyžaduje stravu v dietním režimu, je
umožněno rodičům donést vlastní stravu v označené nádobě.

Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování prostřednictvím aplikace Strava.cz do 7,30 hodin ráno, telefonicky nebo e-mailem.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Ve školním roce jsou strávníci automaticky přihlášeni ke stravování. V době školních prázdnin je školní jídelna
uzavřena po dobu 5 týdnů a každý strávník je v tomto časovém období odhlášen. Ostatní dny řeší přihlášení
dětí rodiče individuálně.

Jídelní lístek
Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými
vyhláškou č. 107/2005Sb., v platném znění.
Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s vedoucí kuchařkou v souladu s výživovými
doporučeními pro školní stravování. Podmínkou je plnění spotřebního koše, což je evidence jednotlivých složek
stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma.
Jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách MŠ, u vchodu do školní jídelny, na každé třídě MŠ, ve výdejně a
na portálu Strava.cz. Jídelníček je možno operativně změnit z provozních nebo dodavatelkých důvodů.

IV. Závěrečná ustanovení
S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním
řádu na webových stránkách, u vchodu do ŠJ a v kanceláři ŠJ.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“.
Bližší informace o poskytování stravovacích služeb, připomínky nebo stížnosti vyřizuje vedoucí školní jídelny
osobně nebo na telefonu 727825075.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.dubna 2022

V Přešticích dne 24.3.2022

Drahomíra Fořtová

Jitka Erbenová

vedoucí školní jídelny

ředitelka mateřské školy

