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Školní jídelna je součástí mateřské školy, jejímž zřizovatelem je MÚ Staňkov. Zajišťuje stravování dětí
v rozsahu – přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim. Pro zaměstnance zajišťuje závodní stravování. Jídelna
je odborně řízena vedoucí ŠJ, která odpovídá za provoz ředitelce školy.

1. ZÁSADY PROVOZU
Provoz ŠJ se řídí:
• vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
•

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon

•

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

•

vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění

•

vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

•

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin a č.
178/2002 Sb., stanovující postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších
předpisů

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

2. VÝDEJ JÍDEL
•

PŘESNÍDÁVKA

•

OBĚD

11.30 – 12.00

•

SVAČINA

14.30 – 15.00

8.30 – 9.00
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3. PLATBA STRAVNÉHO
Stravné se hradí svolením k inkasu na účet 76 22 68 329/0800 ke dni 20. v měsíci. Ve svolení k inkasu se
neuvádí variabilní symbol a doba je na neurčito. V případě placení stravného inkasem, přinese souhlas
k inkasu od svého peněžního ústavu. V případě internetového bankovnictví přinese vytištěné potvrzení o
svolení k inkasu.
Po předchozí domluvě ne možné platit v hotovosti v ředitelně MŠ.

4. VÝŠE STRAVNÉHO
Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Ceník stravného je samostatnou přílohou tohoto provozního řádu.
Podle §4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok na dotované stravné pouze
v případě, že je přítomno v mateřské škole.
Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy,

5. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování při nástupu dítěte do MŠ (součást přihlášky do MŠ), tato
přihláška je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

6. ZMĚNY VE STRAVOVÁNÍ
Hlášení změn NEPRODLENĚ u vedoucí školní jídelny:
• stravovací zvyklosti
•

způsob placení stravného, změna čísla účtu

•

adresy a jména

•

ukončení docházky

Změny ze stravy polodenní na celodenní a opačně se provádějí měsíčně, a to nejméně 2 dny před
započetím nového měsíce. Po tomto termínu se změna neprovede!!!
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7. ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
V době nemoci jsou rodiče povinni odhlásit dítěti oběd nejpozději

v 7.30 na telefonním čísle

703 187 526. Pokud není docházka do této doby odhlášena, rodiče jsou povinni stravování uhradit.
Strávník má nárok na jídlo v první den nemoci za zvýhodněnou cenu. Rodiče si mohou vyzvednout oběd
v době od 11.00 do 11.30 do přineseného jídlonosiče.

8. UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ
Při nezaplacení stravného v určeném termínu se jedná o závažné porušení Školního řádu a poté následuje:
• ústní upozornění na nezaplacení stravného
•

písemné upozornění na nezaplacení stravného

•

možnost vyloučení dítěte z docházky v MŠ

•

po dohodě se zřizovatelem vymáhání dluhu soudní cestou

9. DIETNÍ STRAVOVÁNÍ
Dietní stravování ŠJ neposkytuje, Na základě lékařského potvrzení a sepsání dohody zákonného zástupce a
ředitelky lze podávat dítěti jídlo přinesené rodičem z domova, a to při zachování hygienických požadavků a
předpisů.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
S prozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při nástupu do MŠ a svým podpisem na přihlášce
stvrzují, že provozní řád četli a budou se jím řídit.
Provozní řád je vyvěšen na nástěnkách v jednotlivých šatnách a na webových stránkách.
Pokud by finanční limit nepokryl náklady na stravování, může být cena za stravování v průběhu roku
upravena.

Ve Staňkově dne 1. 1 2020
Petra Homolková
Vedoucí ŠJ

Bc. Kamila Coufalová
Ředitelka MŠ
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PŘÍLOHA 1.
ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2021

STRÁVNÍCI 3-6 LET
PŘESNÍDÁVKA
PITNÝ REŽIM
OBĚD
SVAČINA
CELKEM

8
4
18
8
38

STRÁVNÍCI 7 LET
(odklad školní
docházky)
11
22
8
41

PRO STRÁVNÍKY 7 LET JE PITNÝ REŽIM ZAHRNUT DO CELKOVÉ
CENY STRAVNÉHO

