PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZEYEROVA UL. Č. 33, Č.BUDĚJOVICE
Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, a její novelou č.
107/2008 Sb., Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. Vychází z nařízení ES
č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné požadavky
potravinového práva, dále ze školského zákona č. 561/2004 Sb. a předpisem č. 624/2006 Sb.,
zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ
v době podávání jídla /vyhlč.č14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů/ a dospělých zaměstnanců školy.
Rodič, případně zákonný zástupce dítěte vyplní na počátku docházky do MŠ
„přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího
režimu jsou rodiče povinni neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.
Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:
- přesnídávku 8,45 – 9,30 hod.
- oběd
11,45 – 12,30 hod.
- svačinu
14,15 – 14,45 hod.
- pitný režim celodenně
Pracovní doba ŠJ od 6,00 do 14,30 hod.
Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím
finančního normativu na nákup potravin – Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním
stravování.
Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách.
Pitný režim je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.
V naší MŠ je možné, aby si rodiče dětí, které mají alergii donesli pro své dítě jídlo z domova.
K tomuto účelu mají své jídlonosiče, ve kterých jídlo donesou. Je dodržován HACCP.
Způsob přihlašování a odhlašování stravy
Dítě má právo na školní stravování. Je-li v době podávání jídla ve škole, stravuje se
vždy. Rozsah stravování stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem.
Odhlašování probíhá vždy den předem nejpozději do 12,00 hod. Výjimka platí
v pondělí, kdy ještě rodiče můžou děti odhlásit do 7,00 hod.
Možnosti odhlašování:
- osobně
- telefonicky na čísle jídelny 386102517 a na tel. č.775700041- pouze od 8,00 do 12,00
- vhozením odhlašovacího lístečku do schránky
- e-mailem na adrese: jídelna@mszeyerova.cz
- dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti
/nemoci/.
Rodič si může stravu vyzvednout do čistého jídlonosiče v době od 11,00 hod do 11,30 hod.
ve školní kuchyni /pavilon H/. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt
ve škole a dítěti musí být strava odhlášena. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez
nároku na náhradu.

Úhrada stravného
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazování do výživových
norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do
věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle
bodů 1 až 4, dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 24 .Školní rok začíná 1. září a končí 31.
srpna následujícího kalendářního roku.
3 – 6 let
přesnídávka
oběd
svačina
celod.strava

8,-- Kč
17,-- Kč
7,-- Kč
32,-- Kč

Finanční limit /cena stravného/.
6 – 8 let
dospělí
přesnídávka 9,-- Kč
oběd
18,-- Kč
oběd 22,-- Kč
svačina
7,-- Kč
celod.strava 34,-- Kč

Rodič, jehož dítě dosáhne 7, let věku v průběhu školního roku je vždy s tímto seznámen.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravování
v určeném termínu, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Jestliže
nejsou částky uhrazeny v termínu, jsou rodiče na tuto skutečnost písemně upozornění. Pokud
ani pak nedojde k úhradě může být toto důvodem pro vyloučení dítěte z MŠ.
Stravné se hradí zálohově předem i n k a s e m na účet školy. Zákonný zástupce si
zřídí u svého peněžního ústavu souhlas s inkasem ze svého účtu ve prospěch MŠ tak, aby
částka byla připsána na účet MŠ nejdéle do konce měsíce.
Vyúčtování stravného.
V případě, že dítě do MŠ nedocházelo v určité dny, přeplatek za stravné je vyúčtován
v následujícím měsíci a o tyto přeplatky je ponížena příští záloha.
Vyúčtování stravného je prováděno 1 x ročně do 30. září.
Kontakt :
Lenka Bártová, vedoucí školního stravování, tel. 386102517, 775700041,
e-mail: jidelna@mszeyerova.cz
Další opatření:
V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65 °C a je určen k přímé spotřebě. Tepelně
upravené pokrmy jsou vydávány ve stanovené lhůtě 4 hodin od dokončení tepelné úpravy. Při
odběru jídla do jídlonosiče musí být nádoby čisté /nevydává se do sklenic/. V opačném
případě do nich jídlo nebude vydáno.
Mateřská škola umožňuje donášku jídel rodiči pro děti, které trpí nějakou alergií.Jídlo
si donesou v jídlonosičích, které se po donesení uloží do chladničky a před vlastním výdejem
se ohřeje v mikrovlnné troubě. Jídlonosič se po vyprázdnění ihned umyje a rodič si jej
vyzvedne k dalšímu použití.
Řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018
V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2018
Vypracovala: Lenka Bártová
Vedoucí ŠJ

Schválila: Romana Mydlilová
ředitelka MŠ

