32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ
Telefon: 377 325 194
Vedoucí ŠJ: A.Čúliková
Vedoucí kuchařka: V.Karbanová
Provoz školní jídelny se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb.,
vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravováním, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby,
vyhláškou č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

,


Školní jídelna je součástí MŠ.
 ŠJ zajišťuje pro přítomné děti celodenní stravování :
















přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim – je zajištěn po
celý den
Dítě, které je v mateřské škole přítomno, se musí stravovat.
Odhlášení stravy je nutné nejpozději do 8 hod daného dne osobně nebo telefonicky.
Vstup do školní jídelny a kuchyně není rodičům z hygienických důvodů povolen.
Mimořádný úklid jídelny během výdeje zajišťují uklízečky.
Při sestavování jídelníčků se pracovnice ŠJ řídí platnými předpisy a normami pro
stravování.
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v přízemí školy a na www.32ms.cz.
Rodiče mají možnost jej konzultovat s vedoucí ŠJ v době její přítomnosti na
pracovišti.
Připomínky, dotazy týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.
Pokud nemůže dítě některé jídlo z oprávněných důvodů jíst, je v zájmu rodičů předat
vedoucí ŠJ nebo kuchařce písemné prohlášení o této skutečnosti ( opatřené datem a
podpisem zástupce dítěte). Požadavek bude kuchařka plně respektovat.
Při přihlášení dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce vedoucí ŠJ zároveň
přihlášku ke stravování, která je platná po celou dobu školní docházky.
Úplata za školní stravování stanovena Vyhláškou o školním stravování č.107/2005, §
5. Úplata je určena výší finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů ( viz.
příloha vyhlášky ).
Věková skupina strávníků 3-6 let – 33,-Kč na dítě a den :
přesnídávka
7,00 Kč
oběd
16,00 Kč
svačina
7,00 Kč
pitný režim
3,00 Kč



.

Věková skupina strávníků 7-10 let – 36,-Kč na dítě a den – do této kategorie jsou
zařazení dětí, které ve školním roce (od 1.září do 31.srpna) dovrší věku 7 let.
přesnídávka
9,00 Kč
oběd
18,00 Kč
svačina
9,00 Kč
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení
se pro účely vyhlášky 107 /2005 Sb. považuje za pobyt ve škole nebo školském
zařízení.

Stravné se platí zpětně za uplynulý měsíc,vždy do 15. dne v měsíci – inkasním
příkazem, hotově a nebo přímo v KB vložením na účet ŠJ – č.ú. 12030-311/0100
Vyúčtování stravného je za každý měsíc vyvěšeno na informativní nástěnce pro rodiče.
Pří nástupu dítěte do školy zaplatí rodiče zálohu na stravné ve výši 1000,- Kč.Na konci
školního roku bude od zálohy odečtena částka za stravné za měsíc červen a přeplatek se
vrací na účty rodičů a nebo hotově u vedoucí ŠJ. Jestli-že dítě ukončí docházku během
školního roku, přeplatky se vrací ihned na účet a nebo hotově.
.



Rodič je povinen dodržovat termíny placení stravného,opakovaně nezaplacené stravné
může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
S tímto provozním řádem byli rodiče seznámeni na aktivu školy a je vyvěšen na
informativní nástěnce pro rodiče.

.
Zpracovala : Čúliková, platnost od 1.9.2019
Helena Sládková,,řed.MŠ

