MATEŘSKÁ ŠKOLA, PETROVICE
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
1) Provoz ŠJ
• řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004
Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a platnými hygienickými předpisy
• jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování výživových
norem
• základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny
2) Výdejní doba
• pro děti a zaměstnance

přesnídávka 09:00 – 09:30
oběd
11:30 – 12:30
svačina
14:15 – 14:45
• pro odběr do jídlonosičů - pouze 1. den nemoci dítěte, kdy již nebylo možné jídlo
odhlásit
11:15 – 11:30 (je zakázán odběr do skleněných nádob)

3) Výše stravného
• výše stravného je určena předpisem ředitelky školy, v základních kategoriích činí:
• děti dle věkové kategorie:
3 – 6 let:
polodenní stravování – celkem 28,-Kč
(přesnídávka 8,-Kč, oběd 18,-Kč, 2,-Kč pitný režim)
celodenní stravování – celkem 36,-Kč
(přesnídávka 8,-Kč, oběd 18,-Kč, svačina 7,-Kč, 3,-Kč pitný režim)
děti, které v daném školním roce dosáhnou 7 let:
polodenní stravování 30,-Kč
(přesnídávka 8,-Kč, oběd 20,-Kč, 2,-Kč pitný režim)
celodenní stravování 38,-Kč
(přesnídávka 8,-Kč, oběd 20,-Kč, svačina 7,-Kč, 3,-Kč pitný režim)
• dospělí:
oběd 25,-Kč
(15,-Kč hradí zaměstnanec, 10,-Kč příspěvek z FKSP)
4) Placení stravného:
• na účet MŠ č. 228733438/0300
• variabilní symbol je rodné číslo strávníka
• splatnost do 15. daného měsíce
• nezaplacené obědy nebudou vydávány!

5) Přihlášky a odhlášky ze stravování
• přihlášky a odhlášky ze stravování se provádějí den předem do 14 hodin, v pondělí
ráno potom nejpozději do 7 hodin, a to následujícími způsoby:
o osobně v MŠ
o telefonicky na čísle 739 454 940
o formou SMS na čísle 739 454 940
• neodhlášené stravné je účtováno tímto způsobem:
o 1. den za sníženou cenu, tj. za cenu potravin
o 2. den a další dny se k ceně za potraviny připočítávají režijní náklady, které
činí 40,-Kč
• v případě onemocnění má strávník nárok na stravu za sníženou cenu pouze 1. den
6) Jídelní lístek
• jídelní lístek mají rodiče možnost přečíst v šatně na nástěnce a na webových stránkách
školy (www.mspetrovice.cz)
7) Výdej svačin obědů
• dopolední svačiny – od 9:00 do 9:30
• oběd – od 11:30 do 12:30
• odpolední svačina – od 14:15 do 14:45
• strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh
• vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně (vyhláška č.107/2005 Sb. §2 odst. 7),
strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně
s použitým nádobím na určené místo
• porce jídel jsou připravovány podle platných výživových norem.
8) Vstup do jídelny
• vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd,
ostatním osobám je vstup do jídelny z hygienických důvodů zakázán.
9) Organizační zajištění provozu:
• kuchařka: Ivona Škodová
• vedoucí školní jídelny: Hana Hrdá
10) Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v průběhu stravování
• pedagogický dohled nad dětmi zabezpečují pedagogické pracovnice po celý den, tedy i
v době konzumace jídel
11) Dotazy, připomínky
• dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo s paní vedoucí nebo
ředitelkou MŠ

10) Seznámení s vnitřním řádem ŠJ
• S vnitřním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na
začátku školního roku. Vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce pro rodiče. S vnitřním
řádem jsou seznámeny na začátku školního roku všechny pracovnice MŠ, a to na
pedagogické radě a provozní poradě.
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