VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY
MŠ HOŘICE, HUSOVA 2166
Platný od 1. 9. 2017
Vnitřní řád školní jídelny (dále „ŠJ“) je zpracován v souladu s §30 Zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský
zákon“). Řídí se zejména vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou
č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu
kulturních a sociálních potřeb.
Hlavní činností ŠJ je zabezpečení školního stravování dětí a závodního stravování
zaměstnanců.
I.

Každé přihlášené dítě MŠ má právo na odběr dotovaného jídla, pokud je v době výdeje
přítomno. V první den neplánované nepřítomnosti dítěte se strava vydává
do přinesených čistých jídlonosičů (výdej v kuchyni v době od 10:45 do 11:00 hod.).
Jednotlivá jídla se vydávají každé zvlášť, není možné s obědem odebrat přesnídávku
nebo svačinu.
Druhý den se musí jídlo odhlásit, jinak se připočte k ceně i úhrada ostatních nákladů.

II.

Provozní doba školní kuchyně je 6.00-15.00 hod.

III.

Doba výdeje jednotlivých jídel:
přesnídávka
oběd
svačina

8.30 - 8.50 hod.
11.00 - 11.50 hod.
13.40 - 14.00 hod.

IV.

Jídlo z hlavní kuchyně se expeduje na kuchyňky v jednotlivých budovách, kde se ihned
na třídách vydává. Jídlo do výdejny (vedlejší budova - poliklinika) odnáší v termo
nádobách a vydává vedoucí školní jídelny.

V.

Stravné dítěte se přihlašuje a odhlašuje den předem do 15.00 hod., buď zapsáním
do sešitu umístěným v chodbě hlavní budovy nebo v budově předškolních dětí v šatně.
Odhlášení stravného lze i telefonicky na čísle 493 624 096, SMS zprávou na mobilní
telefon 777 031 393. Každé pondělí lze dítě odhlásit do 8.00 hod.

VI.

Stravné se platí zálohově na začátku školního roku, následně pak za každý měsíc zpětně
jen za odebranou stravu. V měsíci červnu se zálohová platba dorovná. Doba placení je
od 10. do 14. dne v měsíci v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. Po zaplacení
dostane každý rodič nebo zákonný zástupce dítěte stvrzenku o platbě. Stravné i poplatky
za školku lze platit i převodem na účet ŠJ MŠ č. ú. 35-1163807399/0800. Přesné
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instrukce k bezhotovostní platbě předá rodičům vedoucí ŠJ p. Valnohová. Pokud není
stravné zaplaceno včas, je možné si ve výjimečných případech s vedoucí ŠJ domluvit
náhradní termín k zaplacení. Pokud je stravné neplaceno opakovaně, může být docházka
dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění ukončena podle §35 odst. 1 písm. d)
školského zákona.
VII.

Výše stravného je rozděleno do jednotlivých kategorií:

Kategorie A
děti 3-6 let

Kategorie B
děti 3-6 let

Kategorie C
děti 3-6 let
Kategorie D
zaměstnanci
Kategorie E
děti 7 – 10 let
Děti s odkladem školní
docházky.

Kategorie F
děti 7- 10 let

Kategorie G
děti 7- 10 let

přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim
celkem:
přesnídávka
oběd
pitný režim
celkem:
přesnídávka
pitný režim
celkem:
oběd
celkem:
přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim
celkem:
přesnídávka
oběd
pitný režim
celkem:
přesnídávka
pitný režim
celkem:

7,00
17,00
6,00
2,00
32,00 Kč
7,00
17,00
2,00
26,00 Kč
7,00
2,00
9,00 Kč
22,00
22,00 Kč
8,00
18,00
7,00
2,00
35,00 Kč
8,00
18,00
2,00
28,00 Kč
8,00
2,00
10,00 Kč

*

Aktualizace ceny stravného se provádí dvakrát do roka.

VIII.

Zaměstnanci MŠ mají nárok na odběr oběda v případě, že v daném dni odpracují alespoň
3 hodiny (vyhl. č. 84/2005 Sb., § 3, odst. 4). Důchodci, kteří byli zaměstnanci MŠ v době
odchodu do důchodu, mají nárok na odběr oběda za úhradu jako zaměstnanci MŠ (viz
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§ 3, odst. 6 výše uvedené vyhlášky). Zaměstnanec školy je povinen si v případě
nepřítomnosti v práci odhlásit oběd. Zákaz vynášení jídel u zaměstnanců v jídlonosičích
(pouze ve výjimečných případech).
IX.

Veškeré připomínky ke stravování lze projednat s ředitelkou školy, s vedoucí jídelny
osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky nebo e-mailem.

X.

Děti jsou povinny dodržovat pokyny pedagogů a ostatních zaměstnanců, kteří zajišťují
BOZ v době stravování podle § 29 odst. 2 školského zákona. Jsou přiměřeně k věku
poučeny o chování během stravování (přenášení nádobí, příborů, pití – co děláme, když
se nám rozlije pití apod.). Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je
i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života – zdravé
stravování. Jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy.

XI.

S jídelním lístkem se mohou strávníci seznámit na nástěnkách ve všech budovách,
na webových stránkách školy.

XII.

S obsahem vnitřního řádu jídelny jsou rodiče seznámeni na rodičovské schůzce. Ve všech
budovách MŠ je vnitřní řád vyvěšen na nástěnkách.

Vedoucí jídelny: Valnohová Lenka
Telefon: 493 624 096 (v době od 8.00 do15.00 hod.)
E-mail: sjidelnamshorice@seznam.cz

V Hořicích 1. 9. 2017

Vedoucí ŠJ ……………………………………..

Ředitelka MŠ ……………………………………..
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