Mateřská škola Olešná, příspěvková organizanizace

Řád školní jídelny- výdejny

Podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/ 2005 , o předškolním vzdělávání , stanoví
ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování
dítěte tak, aby se dítě , je- li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.
Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim
je zajištěn v průběhu celého dne. Cena stravného je stanovena dle vyhlášky
MŠMT ČR č. 107/ 2005 Sb. dle finančního normativu.
Upozornění . pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si
vyhrazuje právo na zdražování stravného v návaznosti na výše uvedenou
vyhlášku. Zákonní zástupci platí pouze stravné, které je dítětem odebráno.

Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí zákonem č.561 / 2004 Sb.,školský zákon, a všemi zákony a
vyhláškami o školním stravování. ŠJ zajišťuje stravování dětí , nezahrnue
závodní stravování ( není smlouva s ŠJ Rozsochatec).
Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je
zodpovědný personál školní jídelny a pedagogický personál , děti jsou vedeny
ke slušnému chování a k šetrnému zacházení s majetkem školy (jídelní
soupravy, příbory, hrnky…)
Jídelníček je posílán z MŠ Rozsochatec, je dodržován pracovnicí školní jídelny.
Nákup potravin na přesnídávky a svačiny je zajišťován podle možností každždý
den, skladování je zajištěno podle teploty, sortimentu, záruční doby po
minimální dobu.
Provoz výdejny
Pracovnice školní jídelny se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi
1. Všechny děti se v mateřské škole stravují.

2. Poplatek za stravné se platí hotově 1x měsíčně do 10.dne v měsíci
ředitelce- zpětně.
3. Ze stravování musí být dítě odhlášené nejpozději do 8 hodin příslušného
dne.
4. Pokud opustí dítě z důvodu nemoci MŠ, mohou si rodiče stravu
vyzvednout – do vlastních nádob, v době od 11.30 hod. do 12.00 hod.
5. Pokud chtějí rodiče některý den v týdnu vyzvednout dítě po obědě,
nahlásí tuto skutečnost nejpozději do 8 hodin příslušného dne.
6. Současná sazba za stravné činí:

strávníci 3-6 let

strávníci 7-10 let

ranní svačina

7 Kč

8 Kč

+pitný režim

3 Kč

3 Kč

oběd

19 Kč

21 Kč

odpol.svačina

6 Kč

6 Kč

celkem

35 Kč

38 Kč
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