Provozní řád školní jídelny
Školní jídelna:
Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, vlastní zaměstnance a cizí strávníky.
Poskytuje jedno hlavní jídlo – oběd a dvě doplňková jídla – přesnídávku a svačinu.
Kapacita školní kuchyně je 150 stravovaných.
Přihlášení k odebírání stravy:
Před nástupem do MŠ rodič vyplní a odevzdá přihlášku ke stravování. Rodič je seznámen s provozním
řádem, který je vyvěšen na nástěnce a každý rodič ho obdrží na zahajovací schůzce.
Odhlašování stravného:
Stravné se omlouvá nejpozději do 8 hodin ráno na tel. čísla 547 231 883, 728 731 254
(možno i sms zprávou) nebo zápisem do sešitu, který je umístěn v mezipatře na okně MŠ.
První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, se podle vyhl. č. 107/2005 Sb., považuje
za pobyt ve škole, ostatní dny nemá dítě nárok na dotovanou stravu a rodič je povinen stravu odhlásit.
Pokud se strávník z prvního dne nemoci nestihne odhlásit, má možnost si oběd vyzvednout ve školní
kuchyni do vlastních jídlonosičů, v době mezi 11,00 hod. a 11,30 hod. Pokud si oběd rodič
nevyzvedne, tak slouží jako přídavek pro ostatní děti. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy jsou
účtovány jako odebrané. Pokud jde dítě výjimečně po obědě domů, napíše rodič tuto skutečnost
v mezipatře do sešitu, nejpozději do 8,30 hod. Odhlášené obědy i svačinky se odečítají následující
měsíc.
Příprava stravy se řídí výživovými normami pro školní stravování, finančními normami pro nákup
potravin a hygienickými normami pro stravování.
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy, nutričních doporučení a dodržování spotřebního
koše. Jídelníček sestavuje kolektiv zaměstnanců školní kuchyně. Je vyvěšen na nástěnce a na webu
mateřské školy. Jídelníček může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.
Ovoce, zelenina a mléčné výrobky jsou doplněny do jídelníčku až dle aktuální nabídky.

Organizace stravování:
Děti se stravují výhradně ve třídách mateřské školy. V § 2 odst. 9 vyhl. 107/2005 Sb. o školním
stravování je důležité ustanovení, které klade důraz na to, že jídlo podávané v rámci školního
stravování, je nutno konzumovat v provozovně. Není tedy možné, aby si rodiče odnášeli jídlo domů,
až na vyjímku, prvního dne neplánované nemoci dítěte.
Časový režim stravování:
přesnídávka
oběd
svačina

8,45 hod. - 9,00 hod.
11,45 hod - 12,15 hod.
14,30 hod.- 14,45 hod.

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Po celou dobu pobytu mají děti k dispozici pitnou vodu,
čaj, popř. džus nebo sirup.
Máte-li jakékoliv připomínky ke stravnému, jídelníčku,……….. žádáme Vás, abyste se s dotazy
obraceli přímo na pracovnice školní kuchyně. Rády Vám vše ochotně vysvětlí. Těšíme se na
spolupráci s Vámi.

Stravné je stanoveno dle finančních normativů na nákup potravin v rámci rozpětí Vyhlášky č.
107/2005 Sb. o školním stravování. Strávníci se podle vyhlášky zařazují do věkových skupin na celý
školní rok podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.
včetně.
Strávníci MŠ 3 – 6 let : přesnídávka 10,- Kč (přesnídávka 7,- Kč + pitný režim 3,- Kč)
oběd 17,- Kč
svačinka

7,- Kč

celkem celodenní stravování 34,- Kč
polodenní stravování 27,- Kč
Strávníci MŠ 7 – 10 let: přesnídávka 11,- Kč (přesnídávka 8,- Kč + pitný režim 3,- Kč)
oběd 21,- Kč
svačinka 7,- Kč
celkem celodenní stravování 39,- Kč
polodenní stravování 32,- Kč
Školné MŠ:

400,- Kč

Tyto ceny jsou platné pro celý školní rok 2017/2018 s účinností od 1. 9 . 2017. Stravné i školné se
hradí zálohově (tzn. v srpnu na září, v září na říjen………….). Splatnost je vždy do 25. dne v měsíci.
Platby lze hradit výhradně bezhotovostně:
a) trvalým příkazem
b) složenkou
c) převodem na běžný účet MŠ
Číslo účtu 111 388 730/0300
Každý strávník obdrží variabilní symbol, který je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně.
Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky do MŠ, popř. i ZŠ. Kdykoliv je možno si
zavolat do školní jídelny a informovat se, na stav účtu vašeho dítěte. Nejlépe mezi 8,00 hod. a
13,00 hod.
Zálohy k placení každý měsíc:
dítě 3 – 6 let: celodenní stravování: 34,- Kč x 20 dní = 680,- Kč + školné 400,- Kč = 1 080,- Kč
polodenní stravování: 27,- Kč x 20 dní = 540,- Kč + školné 400,- Kč = 940,- Kč
!!!!!!!!! Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí !!!!!!!!!!!
dítě 7 – 10 let: celodenní stravování: 39,- Kč x 20 dní = 780,- Kč
polodenní stravování: 32,- Kč x 20 dní = 640,- Kč
V Nosislavi 28. 8. 2017

