Mateřská škola Čeperka, okres Pardubice

Vnitřní řád školní jídelny
Školní jídelna se řídí:

vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
FN/Metodikou spotřebního koše
561/2004 Sb., školským zákonem
258/2000 Sb. – zákonem o ochraně veřejného zdraví
vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin s platností od 1. 1. 2006
aktuálními pokyny vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo KHS vzhledem ke COVID - 19
Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.
Každé dítě docházející do mateřské školy má nárok na poskytování školního stravování.
Individuální nebo dietní stravování dětí v rámci školního stravování vzhledem k technickému
vybavení není možné – neposkytuje se.
Pokud má dítě = strávník vážné zdravotní problémy, podložené zprávou odborného lékaře nebo
pediatra se specifikovanou dietou, MŠ zajistí vydání a ohřev domácí stravy na základě dohody s rodiči
s písemným souhlasem, že plně odpovídají za zdravotní nezávadnost doneseného pokrmu. Jídlo bude
uloženo ve vyhrazeném chladícím zařízení, bude ohřáto v mikrovlnné troubě bez jakéhokoliv zásahu.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: děti jsou pod stálým dohledem pedagogického dozoru,
který dbá na ochranu zdraví před úrazem, vysvětlují dětem zásady bezpečnosti.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí –
Dohled v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci a mají tyto povinnosti:
-sledují výdej stravy, reakce a chování strávníků, dodržování hygienických pravidel
-dohlíží na klidný provoz při výdeji a konzumaci stravy, kontrole odevzdání nádobí
-zamezují vstupu rodičům (mimo výdeje obědů do jídlonosičů v první den nemoci žáka)
a osobám, které se v daný den v jídelně nestravují
-zamezují vynášení jídla mimo prostory jídelny
-zajišťují větrání prostor jídelny a regulují osvětlení dle potřeby
-zajišťují kázeň žáků (vstupní chodba, schody, jídelna, šatna)
-dohlíží na čistotu stolů
-kontroluje odevzdávání nádobí
-v případě problémů informuje ředitelku MŠ
Po dobu výdeje se strávníci řídí pokyny dozoru. V případě nevhodného chování je dozor povinen
upozornit takového strávníka a informovat o tom ředitelku MŠ. Ta danou problematiku řeší se
zákonnými zástupci. Dozor dohlíží na pořádek v jídelně a při úrazu neprodleně kontaktuje ředitelku
MŠ. Strávníkovi je okamžitě zajištěna lékařská péče a o úrazu se sepíše zápis do knihy školních úrazů.

Strávník má právo:
-na kvalitní a vyváženou stravu
-na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
-na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
Strávník má povinnosti:
-dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
-odebrat stravu ve vyhrazeném čase
-chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
-při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by
mohly způsobit nebezpečí pádu
-použité nádobí odnesou strávníci na stanovené odkládací místo
-problémy nebo své připomínky k pokrmům či jiné poznatky hlásí strávník pracovnici vykonávající
dohled a ta informuje vedoucí školní jídelny
-neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině jednotlivců
Strávníkům je zakázáno:
-nosit do školní jídelny cenné věci a nechávat je v odložených aktovkách
-peníze nechávat v odložených oděvech nebo v odložených aktovkách
Pokud dítě dochází do školní jídelny samo, odpovídá za své chování a může se ve školní jídelně
stravovat za předpokladu, že se rodiče i děti seznámí s podmínkami stravování ve školní jídelně.
Zákonný zástupce má právo:
-na informovanost týkající se provozu jídelny viz. Vnitřní řád školní jídelny
-na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby) viz jídelní lístek
a použité receptury
-v případě pochybnosti obrátit se na ředitelku MŠ
Zákonný zástupce má povinnosti:
-hradit včas stravné v určené výši
-dodržovat vnitřní řád školní jídelny
-nahlásit případné změny v matrice, čísla účtu, ukončení stravování
-neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci
Podmínky zacházení s majetkem školního zařízení: povinnost dětí při zacházení s majetkem MŠ je
v rámci vzdělávání, tj. šetrné zacházení s učebními pomůckami, hračkami a vybavením mateřské
školy. Dětem se vysvětluje, že majetek mateřské školy nelze svévolně poškozovat.
Stravné se platí bezhotovostním převodem na účet Mateřské školy 111 419 429/0300, variabilní
symbol – přidělené číslo k platbě za dítě, konstantní symbol – 0558. Platba musí být připsána na
účet nejpozději do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce (příklad: za říjen – do 20. září).
Vyúčtování zůstatku za stravování se provádí za celý školní rok pro strávníky ze ZŠ k 30.6. a pro
strávníky z MŠ k 31.8. Přeplatky se převádějí do následujícího školního roku. Na základě žádosti
rodičů je možné tyto přeplatky vrátit na bankovní účet rodičů.
Konečné vyúčtování a vrácení přeplatků bude provedeno okamžitě při ukončení školní docházky.
Pro neplatiče stravného - stravné musí být zaplaceno do tří dnů od upozornění, jinak se výdej oběda
zablokuje do uhrazení dlužné částky. Nezaplacené stravné je možno zaplatit v hotovosti ředitelce MŠ
nebo zaslat na účet Mateřské školy 111 419 429/0300, variabilní symbol - přidělené číslo k platbě za
dítě, konstantní symbol – 0558.
V období hlavních školních prázdnin (červenec a srpen) budou děti navštěvující MŠ platit dle dnů
provozu MŠ.

Výše finančních normativů od 01.05.2022:
Strávníci

3 – 6 let

Celodenní provoz
Přesnídávka
11,-Kč
Oběd
22,-Kč
Svačina
10,-Kč
-------------------------------------------------Celkem
43,-Kč
Polodenní

7 - 10 let

33,-Kč

Celodenní provoz
Přesnídávka
12,-Kč
Oběd
27,-Kč
Svačina
11,-Kč
-------------------------------------------------Celkem
50,-Kč
Polodenní

39,-Kč

7 – 10 let

Oběd

27,- Kč

11 – 14 let

Oběd

30,- Kč

15 – více let

Oběd

37,-Kč

Stravné je stanoveno ve výši finančních normativů.
Zálohy na stravné:
mateřská škola (3-6 let)
(7let)

dopolední
celodenní

660,- Kč
860,- Kč

dopolední
celodenní

800,- Kč
1000,- Kč

základní škola (7 – 10 let, tj. 1.-4.tř.)
( 11 let, tj. 5. tř.)
Výdej obědů
Výdej do jídlonosičů

11,30 – 13,00 hodin
11,30 – 12,30 hodin

Jídla se vydávají ve vlastní školní jídelně.

540,- Kč
600,- Kč

ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB
Příjem přihlášek – pomocí Přihlášek ke stravnému
Příjem odhlášek - do 7,00 hodin daného dne, po uplynutí této doby jsou strávníci ke
stravování automaticky přihlášeni.
Při nedohlášení odchodu z MŠ po obědě do 7,00 hodin daného dne bude odpolední svačinka
z hygienických důvodů vydána ve 14,00 hodin.
V době nemoci je nutné dítě odhlásit, neboť dle Zákona 76/78 Sb., § 32, nemá nárok na oběd.
Pouze v první den nemoci lze neodhlášený oběd odebrat do jídlonosičů.
V době prázdnin jsou děti automaticky odhlášeny. V ostatních případech se odhlašuje každý
strávník sám!
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce v jídelně, v šatnách MŠ, v ZŠ a
na www.msceperka.cz.
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných
potravin dle 2. přílohy k vyhlášce č. 48/1993 Sb.

Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla.
Strávníci 3-6 let
cena oběda
7-10let

cena oběda

11-14let

cena oběda

22,-Kč polévka
hlavní jídlo
27,-Kč polévka
hlavní jídlo
30,-Kč polévka
hlavní jídlo

6,50 Kč
15,50 Kč
6,50 Kč
20,50 Kč
6,50 Kč
23,50 Kč

Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá Holmanová Drahomíra, vedoucí ŠJ.
Tímto vnitřním řádem školní jídelny se ruší předcházející provozní řád školní jídelny ze dne
13.3.2020, platný od 16.3.2020.
Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.5.2022.

V Čeperce, dne 13.04.2022

Holmanová Drahomíra
vedoucí školní jídelny

