Mateřská škola Rohenice, Rohenice 43, 517 71 České Meziříčí

Vnitřní řád školní jídelny

Č. j.: 4/2020
Účinnost od: 1. 1. 2022
Spisový znak: 1.5
Skartační znak: S10
Změny: ruší se Vnitřní řád ŠJ ze dne 1. 9. 2020
Školní jídelna se řídí následujícími předpisy:
- vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, metodice spotřebního koše ve znění
pozdějších předpisů
- vyhláška č.137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky 602/2006 Sb.
- závodní stravování se řídí zákoníkem práce 250/2005 Sb. o rozpočtových pravidlech,
prováděcím předpisem je vyhl. 84/205 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- nařízení č. ES 852/2004 Sb. o hygieně potravin
- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
- zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí ve školní jídelně.
Stravování a zdravá výživa:
Jídelní lístek je v naší školní jídelně sestavován tak, aby splňoval všechny doporučené dávky
živin. Jedná se o tzv. „spotřební koš“, který musí vedoucí školní jídelny každý měsíc
vyhotovovat a sledovat. V měsíčním rozmezí musí být splněny stanovené dávky mléka,
mléčných výrobků, ryb, luštěnin, zeleniny, ovoce, brambor, tuků a masa. Aby byly tyto dávky
splněny, musí být uvedené potraviny zařazovány co nejčastěji. Po celý den mají děti přístup
k pitnému režimu – čaj a voda. Aktuální jídelníček je k nahlédnutí v šatně na nástěnce a
v aplikaci Naše MŠ. U všech potravin jsou uvedeny alergeny. Školní jídelna MŠ nezajišťuje
dietní stravování a doplňkovou činnost.
Placení stravného:
Stravné se hradí zálohově na účet: 181406930/0300 s uvedením variabilního symbolu 430??
(kód dítěte). Jednou za měsíc zákonní zástupci obdrží informaci o výši částky na svém kontu.
Opakované neplacení stravného může být až důvodem k vyloučení dítěte z MŠ. Stravné se
hradí zálohově, první záloha na stravování v daném školním roce musí být vložena na účet
v měsíci srpnu. Minimální částku zálohy na stravu a úplatu doporučujeme ve výši 1120,- Kč.
Vyúčtování za uplynulý školní rok stravného a úplaty probíhá v měsíci červenci. Při úplném
ukončení stravování dítěte v MŠ, bude vrácen přeplatek v měsíci srpnu na účet zákonného
zástupce. Přeplatky ostatních dětí budou převedeny a použity jako zálohy na příští školní rok.
Ceny stravného:
I. kategorie – děti do šesti let věku
Přesnídávka
9,- Kč
Oběd
21,- Kč
Svačina
9,- Kč

celodenní stravné
polodenní stravné

39,- Kč
30,- Kč

II. kategorie – děti, které v aktuálním školním roce dovrší věku sedmi let
Přesnídávka
10,- Kč
celodenní stravné
42,- Kč
Oběd
22,- Kč
polodenní stravné
32,- Kč
Svačina
10,- Kč
Zaměstnanci

Oběd

22,- Kč

(10,- Kč příspěvek FKSP)

Do věkových skupin jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují
uvedeného věku, to je od 1. 9. do 31. 8. Stravování je dotované, rodiče hradí pouze náklady na
potraviny.
Výdej stravného:
Přesnídávka
8:30 – 9:00
Oběd
11:30 – 12:00
Svačina
14:30 – 14:45
Odhlašování strávníka:
Dítě má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomno v mateřské škole.
Každou předem známou nepřítomnost dítěte v mateřské škole je zákonný zástupce dítěte
povinen včas omluvit (odhlásit stravu), tzn. nejpozději den předem do 13 hodin, pokud takto
neučiní, je nutné neodhlášenou stravu uhradit.
V případě neplánované nepřítomnosti má zákonný zástupce dítěte nárok vyzvednout si první
den nepřítomnosti oběd do vlastního jídlonosiče, a to v době od 11:15 do 11.30 hodin v jídelně
MŠ, pro další dny musí být strava odhlášena.
Pokud dítě s celodenní docházkou odchází výjimečně domů po obědě, může si zákonný
zástupce neodhlášenou odpolední svačinu vyzvednout od 14:00 do 14:15 hodin v jídelně MŠ.
Nepřítomnost dítěte může zákonný zástupce omluvit osobně, pomocí aplikace Naše MŠ a
telefonicky na tel. č. 776 873 200.
Pokud zákonný zástupce dítě neodhlásí, má vedoucí školní jídelny právo od druhého dne
nepřítomnosti dítěte účtovat plnou cenu stravného.
I. kategorie
36,- Kč
potraviny
35,- Kč
mzdová režie
6,- Kč
provozní režie
-------------------------------------------77,- Kč
plná cena stravného

II. kategorie
39,- Kč
potraviny
35,- Kč
mzdová režie
6,- Kč
provozní režie
----------------------------------------------80,- Kč
plná cena stravného

Organizace provozu stravného:
Vstup do školní jídelny je dětem povolen jen v doprovodu zaměstnanců MŠ. Do prostorů
kuchyně je z hygienických a zdravotních důvodů nepovolaným osobám vstup zakázán.
Bezpečnost a ochranu zdraví dětí v době výdeje stravného zajišťují zaměstnanci MŠ.
Vydávání stravy v jídelně MŠ zajišťuje kuchařka, pouze v případě její nepřítomnosti ji
zastoupí školnice MŠ. Použité nádobí se odnáší na místo k tomu určené.

Mimořádná opatření v závislosti na aktuální epidemiologické situace:
Informace k provozu školní jídelny od 1. 9. 2020 (dle manuálu MŠMT)
Základní hygienická pravidla
- Dodržování osobní a provozní hygieny
- Dezinfekce rukou, ploch, zařízení, předmětů
- Při podezření na onemocnění COVID-19 se řídit pravidly MZd ČR
- Ochrana úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách
Doporučení
- Omezit pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy
- Respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe (čistota, dezinfekce, dostatečná
tepelná úprava, uchování hotových pokrmů za dostatečné teploty - nad 60°C), oddělovat
pracovní a civilní oděv, v pracovním oděvu neopouštět prostory školní jídelny
- Zajistit mytí nádobí při min. teplotě 60°C, při ručním mytí s oplachem vodou o teplotě
min. 85°C.
- Zajistit časté a průběžné větrání nejlépe okny – čerstvým vzduchem
- Zajistit u pracovníků školní jídelny nošení roušek, štítů nebo respirátorů ve společných
prostorech školy (školní jídelna)
- Zajistit mytí rukou a dezinfekci před odebráním jídla
- Neprovozovat samoobslužný výdej (polévka, nápoje, saláty doplňky, příbory)
- Nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně
nezávadný provoz školní jídelny (např. Strávník rozloží vlastní nádobí na tác, kuchařka
bez přímého kontaktu naplní nádoby, strávník si tác odnese na vyhrazené místo, uzavře
nádoby, tác odevzdá do špinavého nádobí.)
- Několikrát denně provádět dezinfekci povrchů a předmětů (kliky dveří, vypínače, baterie
u umývadel, splachovadla, zásobníky mýdel a dezinfekce)
- Denně provádět důkladný úklid školní jídelny (konzumační prostor), úklid na mokro a
následná dezinfekce
- Při praní prádla dodržovat hygienická pravidla – prát ve vyčleněné místnosti při teplotách
nad 60°C, neskladovat společně čisté a použité prádlo (ručníky, utěrky, pracovní oděv,
ubrusy apod.)
- Nezajišťovat žádné další akce v prostorách školní jídelny
S vnitřním řádem školní jídelny jsou zákonní zástupci dětí a zaměstnanci seznámeni
vyvěšením řádu na nástěnce v MŠ, na schůzce rodičů a poradě zaměstnanců.
Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí ŠJ Marcela Svatoňová.

……………………………………
Marcela Svatoňová
vedoucí školní jídelny

..……………………………………
Blanka Eisenreichová
ředitelka mateřské školy

