Příloha č. 14
Základní škola a mateřská škola Štíty, Školní 98, 789 91 Štíty

Provozní řád školní jídelny ve výdejně MŠ Štíty
1/ Provoz školní výdejny –

provoz se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním
stravování v platném znění a ta stanovuje, za jakých podmínek se děti a zaměstnanci MŠ v jídelně
stravují.
Úkolem školní výdejny je zajišťování a výdej stravy pro děti a zaměstnance MŠ Štíty. Strava je do
MŠ dovážena zaměstnancem MŠ Štíty z jídelny ZŠ Štíty.

a)
Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze je-li přítomno v MŠ a první den neplánované
nepřítomnosti (zdravotní důvody).
V případě pokračující nepřítomnosti dítěte v MŠ je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit.
Pokud k tomu nedojde (provádíme kontrolu docházky dětí MŠ Štíty), je zákonný zástupce povinen
za neodhlášenou stravu doplatit kalkulované provozní náklady.

Strava, včetně nápojů a jiných doplňků
(mléčné výrobky, ovoce, zelenina a jiné),

je konzumována pouze ve školní jídelně (vyhláška č. 107/2005 Sb.)
a vydává se pouze v níže uvedenou výdejní dobu:
ranní svačina:
9.00 h – 9.15 h
oběd:
11.30 h – 12.00 h
odpolední svačina: 14.00 h – 14.15 h

Po u p l y n u t í výdejní doby a mimo jídelnu se strava
n e v y d á v á.
Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti dítěte, kdy si zákonní zástupci mohou osobně
stravu vyzvednout v jídelně v níže uvedenou výdejní dobu:

Výdej ranní svačiny:

8.45 h – 9.00 h

Výdej do jídlonosičů:

10.30 h – 11.00 h

Jídlonosiče řádně označené jménem strávníka se odkládají
na vyhrazené místo !!!
Výdej odpolední svačiny:

14.00 h - 14.15 h

Pokud nebude strava vyzvednuta do stanovené hodiny,
bude bez jakékoliv náhrady zlikvidována !!!

Do MŠ je z hygienických důvodů dětem zakázáno přinášet vlastní jídlo a pití. Pitný režim je
zajišťován v průběhu celého dne.

b)
Zaměstnancům MŠ je umožněno závodní stravování za předpokladu, že v daný den odpracují na
pracovišti nejméně 3 hodiny z pracovní doby. Zvýhodněné závodní stravování není zaměstnancům
umožněno v době nepřítomnosti v práci (nemoc, studijní volno, řádná dovolená, mateřská
dovolená, ošetřování člena rodiny apod.). Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu, trvající déle
než 5 hodin, přísluší stravné dle platné legislativy o cestovních náhradách, proto je nutné oběd
předem odhlásit.

c)

DIETY školní jídelna nevaří.
ŠJ je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na
jednotlivé přecitlivělosti (alergii) strávníků/dětí. Tuto skutečnost si musí každý
zákonný zástupce dítěte ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel
strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude
vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a
pokrmů.

2/ Věkové kategorie strávníků
Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou zařazováni děti do věkových skupin
strávníků podle věku.
Děti, kteří ve školním roce (1. 9. - 31. 8. následujícího roku) dosáhnou věku vyšší kategorie
(7 let, 11 let a 15 let), jsou přeřazováni do věkové skupiny již od počátku školního roku.
Rozdělení strávníků do věkových skupin:

Ceny stravného:

3 – 6 let

3 – 6 let:

Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:
CELKEM:

9,- Kč
21 ,- Kč
8,- Kč
38,- Kč

Cizí strávník:

71,- Kč

- 3

-

7 –10 let

7 – 10 let:
10,- Kč
24,- Kč
9,- Kč
43,- Kč

3/ Přihlašování obědů
Na začátku každého školního roku vyplní dítě-strávník přihlášku ke stravování.
Podpisem této přihlášky souhlasí zákonní zástupci dětí s podmínkami provozního řádu školní
jídelny ve výdejně MŠ Štíty. Formulář přihlášky zákonný zástupce obdrží v MŠ Štíty.
Zákonní zástupci dětí zodpovídají za řádné přihlašování a odhlašování stravy dětí MŠ Štíty
vždy den předem do 12.30 h ( pouze v pracovní dny):
- internetem na www.strava.cz, číslo jídelny 3843, po přidělení přihlašovacích údajů (u vedoucí ŠJ),

- SMS zprávou

na tel. 739 475 171 (přihlašovat pouze v případě dostatečné výši konta strávníka).

První den nemoci lze nahlášenou stravu odebrat do jídlonosiče (10.30-11.00 h), další
neodhlášená a včas neodebraná strava propadá a jakákoliv náhrada se taktéž neposkytuje.

4/ Úhrada stravného
Platby za stravné pro děti MŠ Štíty přijímáme POUZE bezhotovostně – jednorázovým nebo
trvalým příkazem z Vašeho účtu, na účet ŠJ 19-1904042339/0800.
Každý strávník bude mít od vedoucí školní jídelny přidělený variabilní symbol, který musí být u platby
uveden. Platba musí být připsána na účet ŠJ předem do 25. dne předchozího měsíce.
Platba hotově není možná.

Pokud dítě nebude mít zaplacenou stravu, do MŠ nebude p ř i j a t o.

5/ Výdej obědů
Do školní jídelny mají přístup pouze přihlášení strávnici. Ostatním je vstup zakázán. Strava je
určena k přímé spotřebě. Při odebírání stravy mimo jídelnu neodpovídá výdejna za její případné
znehodnocení způsobené nesprávným zacházením.
Ve školní jídelně je zajištěn pedagogický dohled, který dbá na hygienu, bezpečnost a slušné
chování dětí během stravování.

6/ Zacházení s majetkem školní jídelny
6.1 Po dobu pobytu dítěte ve školní jídelně výdejny mateřské školy zajišťují pedagogičtí pracovníci,
aby se děti šetrně chovaly k jejímu zařízení a úmyslně ho nepoškozovaly.
6.2. Zákonní zástupci do prostor školní jídelny zásadně nevstupují.

7/ Závěrečná ustanovení
7.1 Kontrolou provádění této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní
jídelny.
7.2 Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídi spisovým
řádem školy.
7.3 Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
7.4 Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 3. 2019.
7.5 Provozní řád školní jídelny výdejny MŠ je zveřejněn v jejich prostorách a na webových
stránkách školy www.zsstity.cz – mateřská škola, školní jídelna.

……………………………………………………
Mgr. Ilona Haasová
ředitelka ZŠ a MŠ Štíty

Ve Štítech dne 1.9.2020

…………………………………………………………
Jarmila Smrčková
vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Štíty

