Vnitřní řád školní jídelny Mateřské školy Na Zbořenci 7,
Praha 2, 120 00 se sídlem Resslova 10/308, Praha 2, 120 00
Provozní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský
zákon, § 30, odst. 1 písm. b). Podle § 35 Školského zákona může ředitel školy
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce
neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu. Dále se řídí vyhláškou
č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na
stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy
a dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny
děti bez výjimky jednotné. Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte a
koresponduje se spotřebním košem. MŠ neposkytuje žádné dietní stravování. Pokud
se dítě nemůže stravovat normálně, mohou rodiče po domluvě své dítě ze stravování
odhlásit. Rodiče též mohou dítěti zajistit dietní stravu ze svých zdrojů, kterou po
přinesení v označených nádobách uložíme a poté připravíme ke konzumaci.
Obsah
Výdej stravy

2

Cena stravování

2

Zařazování žáků dle věkových kategorií

2

Způsob přihlašování ke stravování a přerušení stravování

2

Způsob placení stravy

2

Vyúčtování plateb

3

Neplacení stravného

3

Odhlašování stravy do 13:00 předešlého pracovního dne

3

Stravování v době nemoci

3

Jídelní lístek

3

Dotazy a připomínky

4

Informace o alergenech

4

Organizace stolování

4

1

Výdej stravy
a)
dopolední svačina se vydává v době od 8:20 – 9:00 hodin
b)

oběd je vydáván od 11:30 – 12:30 hodin

c)

odpolední svačina se vydává od 15:00 – 15:20 hodin

d)

děti odcházející po obědě, obdrží odpolední svačinku s sebou (výdej v prvním
patře u vstupních dveří od 12:00 do 13:00)

Cena stravování
a)
3 – 6 let děti 45,- Kč (36,- pouze oběd a dopolední přesnídávka)
b)

7 – 11 let děti 47,- Kč (38,- pouze oběd a dopolední přesnídávka)

Zařazování žáků dle věkových kategorií
Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou děti zařazovány do výživových
norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data
narození. Do věkových skupin jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém
dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. Školní rok začíná
1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Způsob přihlašování ke stravování a přerušení stravování
a)
ke stravování se přihlašuje přihláškou, při nástupu do zařízení
b)

děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole

c)

pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto
skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a neprodleně zrušit trvalý příkaz

Způsob placení stravy
Obědy se platí měsíčně vždy do 15. dne daného měsíce převodem z běžného účtu,
složenkou či vkladem v pokladně Komerční banky na účet 6435021/0100. Uvádějte
variabilní symbol dítěte. Pokud platíte trvalým příkazem pravidelnými platbami, zvolte
si přiměřenou částku podle ceny oběda a průměrného počtu dní v měsíci, kdy dítě
navštěvuje MŠ (cca 1 000 Kč). Můžete také platit přesnou částkou na každý měsíc (po
odečtení přeplatku z minulého měsíce). Výši stravného jednotlivých dětí najdete
počátkem každého měsíce na nástěnce MŠ a na webových stránkách školky. Zákonní
zástupci strávníků jsou povinni neprodleně ohlásit případné změny účtu.
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Vyúčtování plateb
Při platbě trvalým příkazem po skončení každého školního roku bude vrácen přeplatek,
těm dětem, které z MŠ odcházejí. Při platbách přesnou částkou každý měsíc bude
přeplatek vrácen po skončení školní docházky v daném školním roce, těm dětem,
které z MŠ odcházejí. Přeplatky na stravném dětí, které pokračují v docházce do MŠ,
automaticky převádíme do dalšího školního roku, v případě vyššího zůstatku, bude
částka vrácena zákonnému zástupci zpět na účet.
Neplacení stravného
U opakovaného neplacení stravného postupuje ředitel školy podle zákona 561/2004
Sb. § 35(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně
oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního
vzdělávání, jestliže d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v
mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a
nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Odhlašování stravy do 13:00 předešlého pracovního dne
a)
zápisem na papír Omluvy v šatně MŠ
b)

elektronicky na info.skolka@zsressl.cz

c)

zavolat na pevnou linku do školky tel. 224 923 582

d)

neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají

Stravování v době nemoci
Děti mají nárok na oběd, jen když jsou příslušný den ve školce, v době nemoci se
poskytuje strava pouze 1. den nemoci do vlastních čistých, neskleněných nádob.
Výdej oběda s sebou je časově určen na 11:00-11:20 hodin, mimo tuto dobu nelze
stravu vydat. Ostatní dny nemá strávník nárok na státem dotovanou stravu. Po
odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní
nezávadnost. Je v zájmu rodičů, aby dodrželi výše uvedené předpisy z důvodu ochrany
zdraví svých dětí.
Jídelní lístek
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školky.
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Dotazy a připomínky
Možno uplatnit u vedoucí školní jídelny na tel. 224 923 582 nebo emailem na
jidelna.ms@zsressl.cz.
Informace o alergenech
Podle směrnice 1169/2011 EU jsme povinni informovat o alergenech. Informace o
alergenech v konkrétním jídle uvádíme na jídelním lístku, který je umístěn na nástěnce
a na webových stránkách školy. Jakékoliv závady, ať technického nebo hygienického
charakteru neprodleně ohlásit pracovnici pověřené vedením školy.
Organizace stolování
Dle § 2 odst. 7 písmena d. vyhlášky č. 107/2005 Sb. zabezpečují dohled nad
nezletilými strávníky v průběhu školního stravování pověřené učitelky. Děti usedají
k prostřeným stolům, pro druhé jídlo si chodí v určený čas k výdejnímu okénku. Po
konzumaci odnesou nádobí na určené místo. Děti se učí chovat ukázněně, ohleduplně
a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Předškolní děti se
učí samostatnosti a sebeobsluze při stolování. Samostatně si nalévají nápoje a při
ranní svačině se učí namazat si pečivo.
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