VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ
Adresa:

ZŠ a MŠ České Velenice, T. G. Masaryka 190, 378 10
telefon pevná linka……. 384 794 252
mobil………………….. 607 296 762
E-mail …………….mspastelka@zsvelenice.cz
E-mail vedoucí ŠJ …jídelna.mspastelka@seznam.cz

Provoz školní jídelny je v době od 6:30 do 15:00 hodin.
Výdej jídel: přesnídávky od 8:30 hodin
obědy
od 11:30 hodin I. odd., 11:45 II. odd.
svačiny
od 14:30 hodin
obědy do jídlonosičů od 11:00 – 11:30 hodin (pro děti 1. den nepřítomnosti)
pitný režim zajištěn v obou třídách po celý den
Přesnídávky, obědy a svačiny jsou připravovány ve školní kuchyni a před výdejem jsou
převáženy ve varných nádobách do přípravných kuchyněk.
Odhlášení stravy: nepřítomnost dítěte v MŠ musí být nahlášena do 8 hodin ráno osobně nebo
telefonicky (pevná linka 384 794 252, mobil. 607 296 762). Neodhlášené obědy první den
nepřítomnosti je možné si po dohodě s učitelkou odnést domů v jídlonosiči v době od 11:00
do 11:30 hodin. Za neodhlášené obědy bude první den nepřítomnosti účtovaná plná cena.
Nevyzvednuté jídlo bude rozdáno dětem nebo zlikvidováno.
Výše stravného:

přesnídávka ………….… 8,- Kč
oběd děti do 6 let ……….21,- Kč
oběd děti 7 let …………..24,- Kč
svačina …………………. 8,- Kč
zaměstnanci …………… 32,- Kč (příspěvek z FKSP …… 12,- Kč)
důchodci, zaměstnanci na dohodu…………… 32,- Kč

Kvalita stravy je kontrolovaná výživovými normami pro školní stravování dle vyhlášky
č. 107/2005 Sb., v platném znění. Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup
potravin dle vyhlášky č. 463/2011Sb, v platném znění.
Přihlášku ke stravování vyplní a podepíše zákonný zástupce dítěte.
Placení stravného a školného se provádí předem formou jistiny (zálohy). Začátkem září
strávník uhradí jistinu 1100,- Kč (záloha stravné 800,- Kč + 300,- Kč školné). Začátkem října
zaplatí strávník pouze za skutečně odebraná jídla v měsíci září + školné a tím doplatí
chybějící provařené peníze do výše jistiny. Začátkem října bude mít strávník opět
předplacenou jistinu 1100 Kč.
Způsob platby:
1. z účtu - majitelé účtu si zřídí svolení k inkasu v bance nebo přes internetové
bankovnictví.
Klienti České spořitelny si zřídí svolení k inkasu ze svého sporožirového účtu ve
prospěch účtu č. 101285711/0800 k 5. dni v měsíci.
Klienti ostatních peněžních ústavů si zřídí svolení k inkasu ve prospěch účtu
č. 35-0602061329/0800 k 5. dni v měsíci.

Srážka z účtu se provádí vždy 10. den v měsíci. Součástí nastavení souhlasu k inkasu
je i nastavení dostatečného finančního limitu na účtu.
2. hotově – v mateřské škole do 10. dne v měsíci.
Ke konečnému vyúčtování jistiny dojde poslední měsíc docházky dítěte do MŠ. Z jistiny se
odečtou skutečně odebraná jídla za poslední měsíc, případný přeplatek bude vrácen.
V případě, že strávník neuhradí do 10. v měsíci stravu za 2 měsíce, bude písemně vyzván
vedoucí MŠ k úhradě nebo k domluvení si náhradního termínu úhrady. Pokud domluvu
nedodrží nebo dlužnou částku neuhradí, bude toto dál řešit ředitel školy, který má možnost
z tohoto důvodu ukončit předškolní vzdělávání dítěte podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění.
Strávníci jsou povinni stravovat se ve stravovacím zařízení a neodnášet z něj jídlo s výjimkou:
1. 1. den nemoci dítěte /zaměstnanců se to netýká/
2. na akci školy za dodržení hygienických podmínek
3. u zaměstnanců z časových nebo zdravotních důvodů
Celodenní strávník má nárok na oběd, jedno jídlo předcházející (přesnídávku) a jedno jídlo
následující (svačinu).
Polodenní strávník má nárok na oběd, jedno jídlo předcházející (přesnídávku) nebo jedno
jídlo následující (svačinu).
Strávník (dítě) je povinen se v době podávání jídla stravovat!
Zaměstnanci MŠ nemají nárok na oběd v době nemoci, dovolené a služební cesty (pokud
neodpracovali alespoň 3 hodiny), na oběd mají nárok pouze v době čerpání náhradního volna.
Za neodhlášené obědy platí zaměstnanci úhradu, jídlo se rozdá dětem nebo zlikviduje.
Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo denně za cenu potravin a příspěvek z FKSP na
slevu oběda, pokud odpracovali alespoň 3 hodiny denně.
Podle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 107/2008 Sb., v platném znění, je ŠJ povinna dodržovat
výživové dávky - spotřební koš (+/- 25 %).
Školní jídelna není povinna vařit dietní jídla, ale je možné se domluvit na přijatelném řešení.
Jídelníčky jsou vystaveny na viditelném místě, jídla se mohou během týdne měnit podle
potřeb MŠ.
Ostatní informace a připomínky rodičů ke stravování je možné projednat s provozářkou školní
jídelny, popřípadě s vedoucí kuchařkou.
Na vše, co neupravuje tento vnitřní řád školní jídelny, se v plném rozsahu vztahuje školní řád
mateřské školy.
Nabývá platnosti a účinnosti: 1. 1. 2018
Mgr. Kamila Čermáková
provozářka školní jídelny

