Vnitřní řád školní jídelny
Provoz se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 108/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické
požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb. školským zákonem ve
znění pozdějších předpisů
Školní jídelna je součástí Mateřské školy – příspěvková organizace, zařazené do sítě škol.
Číslo telefonu: pevná linka 461 747 120
mobil
730 431 198
Zaměstnanci školní kuchyně:
kuchařky:

Jarmila Pražanová

Provozářka ŠJ

Hana Košňarová
Gabriela Kvapilová

Provozní doba:

5.30 – 14.00 hod.

Výdej stravy:
Cizí strávníci
Žáci ZŠ
děti MŠ

Výše stravného:

11.00 –
11.00 –
12.00 –
8.15 11.45 14.15

13.00 hod .
11.30 hod.
13.00 hod.
8.45 hod. přesnídávka
12.15 hod. oběd
14.45 hod. svačina

MŠ děti 2-6leté

Děti s odkladem školní docházky

ZŠ – žáci
zaměstnanci školy
cizí strávníci

přesnídávka
oběd
svačina
Celkem

9,00,-Kč
20,- Kč
9,00,-Kč
38- Kč

přesnídávka
oběd
svačina
Celkem

9,00- Kč
22,- Kč
9,00,-Kč
40,- Kč

6-10
11-14

25,-Kč
26,-Kč
27,-Kč cena potravin
68,-Kč,-

Forma platby:
Platba za obědy je prováděna trvalým příkazem k 15.dni v měsíci V nezbytně nutných
případech v hotovosti u provozářky.
Variabilní symboly a číslo účtu obdrží zákonní zástupci a ostatní strávníci od provozářky ŠJ
Vyúčtování stravného:
1 x za rok – v září – vždy za školní rok (září – srpen)
Přeplatky stravného se vrací na účet.
Přihlášky a odhlášky obědů je nutno provést vždy den předem, nepozději do 6.30
hod.následujícího dne
Při onemocnění dětí MŠ a žáků ZŠ si lze 1. den vyzvednout oběd do jídlonosiče. S každým
strávníkem je vyplněna přihláška ke stravování
Informace cizím strávníkům jsou předávány individuálně provozářkou nebo osobou
donášející obědy.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
sledovaných potravin
Je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, na nástěnce v šatně MŠ a na webových stránkách
obce.
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci základní školy.
Rozvrh dozorů je vyvěšen na informační tabuli ve školní jídelně
Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem, pokyny dozoru a kuchařek.
Před vstupem do školní jídelny si pečlivě očistí obuv.
Dozírající učitel sleduje chování žáků při příchodu do jídelny, při čekání na oběd, odnášení
stravy, při stolování a při odnášení použitého nádobí.
Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (i polévka, čaj,
rozbitý talíř…) učiní dozor nezbytná opatření, aby nedošlo k uklouznutí
Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly při stolování.
Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování Jsou povinni šetřit zařízení
a vybavení jídelny.
Stravování v mateřské škole
Celodenní strava je dovážena ze školní kuchyně výtahem. Děti se částečně samy obsluhují
Pitný režim je zajišťován po celý den.
Pedagogický dohled nad dětmi zabezpečují učitelky po celý den, tedy i v době konzumace
jídel. Učitelky dbají na bezpečnost dětí, dojde-li k rozbití nádobí či potřísnění podlahy ihned
učiní nezbytná opatření.
Stravované dítě má povinnost:
šetrně nakládat s nádobím,
dbát na čistotu prostředí kolem sebe
dodržovat zásady stolování přiměřeně věku a jeho schopnostem

stravované dítě má právo:
na plnohodnotnou a vyváženou stravu
povinnosti zákonných zástupců:
zákonný zástupce má povinnost informovat provozářku školní jídelny o změně zdravotní
způsobilosti dítěte
v době nemoci neprodleně dítě odhlásit a respektovat dobu odhlašování obědů
práva zákonných zástupců:
zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní kuchyně u
provozářky nebo ředitelky školy
zákonný zástupce má právo první den nemoci dítěte vyzvednout oběd do vlastního jídlonosiče

V Oldřiši 1.1. 2022

ředitelka školy

