Vnitřní řád školní jídelny

zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování
Školní jídelna:
Školní jídelna zabezpečuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, vlastní zaměstnance a cizí strávníky.
V mateřské škole má dítě zajištěno jedno hlavní jídlo – oběd , dvě doplňková jídla – přesnídávku a
svačinu a celodenní pitný režim. Žák základní školy má právo odebrat jeden oběd denně.
Přihlášení k odebírání stravy:
Před nástupem do MŠ a ZŠ rodič vyplní a odevzdá přihlášku pro stravování. Přihlášením ke
stravování rodič stvrzuje, že je seznámen s provozním řádem ŠJ, který je vyvěšen na nástěnce a na
webu základní a mateřské školy (www.skolanosislav). Každý rodič ho obdrží při nástupu do MŠ.
(Přihláška ke stravování je k dispozici i na webu školy.)
Odhlašování stravného:
Odhlásit nebo přihlásit po nemoci stravu lze nejpozději do 8,00 hodin ráno: na tel. číslo: 728 731 254
(možno i sms zprávou) nebo 547 231 883, zápisem do sešitu, který je umístěn v každé šatně příslušné
třídy anebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který najdete na stránkách školy. Rodiče žáků ZŠ
upozorňuji, že nestačí omluvit oběd zavoláním do školy, určitě kontaktujte školní kuchyni.
Pokud dítě nebo žák onemocní a není odhlášen, může si první den nemoci oběd odebrat do vlastního
jídlonosiče, v době od 11,00 hod. do 11,30 hod. ve školní kuchyni nebo ve výdejně ZŠ. Takto vydané
jídlo je určeno pro přímou spotřebu, proto je nelze uchovávat. Pokud si rodič oběd nevyzvedne, tak
slouží jako přídavek pro ostatní děti. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy jsou účtovány jako odebrané.
Pokud jde dítě, celodenně se stravující, po obědě domů, napíše rodič tuto skutečnost v šatně do sešitu,
nejpozději do 8,30 hod. Odhlášená strava se odečítá následující měsíc. V době prázdnin a ředitelského
volna je každý strávník automaticky odhlášen.
Cena stravného:
Úplata za školní stravování je stanovena výši finančního normativu na nákup potravin, který je
stanoven v rámci rozmezí stanoveného vyhláškou. Školní jídelna zařadí strávníka do vyšší kategorie
tehdy, pokud je mu v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) sedm nebo jedenáct let.
Děti MŠ 3-6 let: 34,- Kč
přesnídávka 10,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim), oběd 17,- Kč, svačinka 7,- Kč
Děti MŠ 7-10 let: 39,- Kč
přesnídávka 11,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim), oběd 21,- Kč, svačinka 7,- Kč
Žáci ZŠ 7 - 10 let: oběd 21,- Kč
Žáci ZŠ 11- 14 let: oběd 23,- Kč
Zaměstnanci: oběd 23,- Kč
Tyto ceny jsou platné pro celý školní rok 2020/2021 s účinností od 1. 9. 2020. Výše školného pro tento
školní rok činí 400,- Kč.

Platba stravného:
Každý strávník obdrží variabilní symbol, který je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně.
Stravné se hradí zálohově na měsíc dopředu. Záloha na stravování musí být uhrazena nejpozději do
posledního dne v předchozím měsíci. Výše zálohy je stanovena na dvacetinásobek ceny denního
stravného.
Dítě MŠ 3 – 6 let:
celodenní stravování: 34,- Kč x 20 dní = 680,- Kč + školné 400,- Kč = 1080,- 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 MŠ 7 – 10 let:
celodenní stravování: 39,- Kč x 20 dní = 780,- Kč
polodenní stravování: 32,- Kč x 20 dní = 640,- Kč
Žák ZŠ 7 – 10 let: 21,- Kč x 20 dní = 420,- Kč
Žák ZŠ 11 – 14 let: 23,- Kč x 20 dní = 460,- Kč
Platby lze hradit výhradně bezhotovostně:
trvalým příkazem
složenkou
převodem na běžný účet
Číslo účtu: 111 388 730/0300
Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky do MŠ, popř. ZŠ. Kdykoliv je možno se
informovat na stav účtu Vašeho dítěte, nejlépe mezi 8,00 hod – 13,00 hod. na telefonních číslech
školní jídelny. V případě zřízení trvalého příkazu, prosím, nezapomeňte platbu v době prázdnin
přerušit!

-

Organizace stravování:
Děti MŠ se stravují výhradně ve svých třídách. Jídlo podávané v rámci školního stravování je nutno
konzumovat v provozovně. Není tedy možné, aby si rodiče odnášeli jídlo domů. Jídlo připravené pro
děti se dopravuje výtahem na potraviny do výdejny. Odtud kuchařky jídlo připraví na výdejní okénka
do tříd a výdej plně zajišťují učitelky MŠ. Špinavé nádobí a zbytky odebírají zpět kuchařky v okénku.
Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Po celou dobu pobytu mají děti ve svých třídách
k dispozici pitnou vodu, čaj, džus, různé ovocné nebo bylinné sirupy. Přesnídávky a svačinky jsou
doplněny o různé mléčné nápoje. Po svačince mají děti k dispozici už pouze pitnou vodu.
Časový režim stravování:
třída Broučci a Včeličky:
třída Koťátka:
přesnídávka
8,45 hod. - 9,00 hod.
8,35 hod. - 8,55 hod.
oběd
11,45 hod - 12,15 hod.
11,35 hod. - 12,20 hod.
svačina
14,30 hod. - 14,45 hod.
14,20 hod . - 14,40 hod.
Oběd pro žáky ZŠ se převáží z kuchyně MŠ do výdejny ZŠ. Oběd pro žáky probíhá v samostatné
školní jídelně. Jídlo si odebírají žáci u výdejního okénka. Příbory a skleničky mají již připravené na
stolech. Zbytky nedojedeného jídla vyklápí do nádoby k tomu určené. Špinavé nádobí odebírá
kuchařka v okénku. Dozor ve školní jídelně zajišťují učitelé podle předem stanoveného rozpisu. Pro
žáky začíná výdej obědů po čtvrté vyučovací hodině, tedy od 11,40 hod.
Děti i žáci si také mohou vyžádat přídavek jídla. Z jídelny je zakázáno vynášení jídla. Strávníci jsou
povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při
stolování. Strávník nepoškozuje a neničí zařízení a vybavení ŠJ.
.

Ostatní:
Má-li dítě nebo žák jakékoliv dietní opatření nebo alergickou nesnášenlivost, obracejte se s tímto na
vedoucí školní jídelny. Tuto skutečnost je nutno doložit lékařskou zprávou.
Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy, nutričních doporučení a dodržování
spotřebního koše. Obsahuje informace o přítomnosti alergenů. Jídelní lístek sestavuje kolektiv
zaměstnanců školní kuchyně. Je vyvěšen na nástěnce a na webu školy na týden dopředu. Jídelní lístek
může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Ovoce, zelenina a mléčné
výrobky jsou doplněny do jídelního lístku podle aktuální nabídky. Skladba jídelního lístku a kvalita
jídel pro děti splňuje všechny výživové a hygienické normy.
Máte-li jakékoliv připomínky k naší práci, jídelnímu lístku apod. žádáme vás, abyste se s dotazy
obraceli přímo na pracovnice školní kuchyně. Rády vám vše ochotně vysvětlí. Těšíme se na spolupráci
s vámi.
V Nosislavi 27. 8. 2020

