Provozní řád školní jídelny MŠ Horoušany
Při přípravě a dovozu jídel postupuje školní jídelna podle ustanovení §119 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona, a vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Svačiny jsou připravovány ve školní kuchyni MŠ, obědy jsou od 1.1.2016 dováženy ze Základní
školy a mateřské školy Nehvizdy, Pražská 14, 250 81 Nehvizdy.

Náklady na potraviny:
Strávníci se dělí do věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu
školního roku, ve kterém dosahují určeného věku dle vyhlášky č.107/2008 Sb. O školním
stravování bod 1 až 4. Pro děti předškolního věku jsou platné body 1 a 2 :
1. věková skupina 3 – 6 let dopolední svačina 9 Kč + pitný režim 3 Kč
oběd
20 Kč
odpolední svačina 9 Kč
Celkem :

41 Kč

Celková částka za měsíc (při počtu 21 pracovních dní) činí 861,- Kč.
2. věková skupina 7 – 10 let

dopolední svačina
oběd
odpolední svačina

Celkem :

11 Kč + pitný režim 3 Kč
20 Kč
9 Kč
43 Kč

Celková částka za měsíc (při počtu 21 pracovních dní) činí 903,- Kč.

Organizace provozu stravování :
Výdej dopolední svačiny :
Výdej obědů: 1.den nemoci dětí
děti a učitelé
Výdej odpolední svačiny

9,00 - 9,15 hod
11,15 - 11,30 hod
11,45 – 12,00 hod
14,30 hod

Odhlašování a přihlašování obědů provádí zákonný zástupce do 13 hod předchozího dne osobně
nebo elektronicky.
První den neplánované nepřítomnosti (náhlé nemoci) dítěte si můžete vyzvednout oběd do předem
donesených nádob v čase 11,15 – 11,30 po předchozí domluvě; oběd není možno uchovávat v
prostorách školy do odpoledních hodin.
V případě neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 4.den.V případě delší absence
je nutné oběd předem nahlásit.

Placení obědů :
Obědy se platí převodem na účet č. 43-8368430267 /0100 na měsíc dopředu, vždy
do 30. předchozího měsíce, variabilní symbolem je rodné číslo dítěte.
Děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole mají právo denně odebrat dopolední

svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Kromě jídel zajišťuje školní jídelna celodenní pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vodu,....). Děti mají
možnost využívat pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném
režimu podle vlastního pocitu žízně.
Jídelní lístek s ohledem na skladbu obědů sestavuje kuchařka školní výdejny ve spolupráci s
ředitelkou a vedoucí školní jídelny podle zásad zdravé výživy. Jídelníček je sestavován na týden
dopředu, je zveřejněn na nástěnce a na webových stránkách.

Pracovníci ŠJ :
Kuchařka : Alena Dontová
Vedoucí školní jídelny: Regina Vítů
V případě dotazů, připomínek, námětů a stížností se obraťte na ředitelku mateřské školy nebo
telefonicky na hospodářku paní Vítů tel. 605 749 091, e-mail: mshorousany@seznam.cz.
Na vyžádání zákonného zástupce připraví vedoucí jídelny výpis plateb. Vyúčtování stravného se
provádí 1x ročně, a to do 20.7.
Výdejna může poskytovat až 51 obědů.
Provozní řád ŠJ vstupuje v platnost 1.9.2013
Rodiče s ním byli seznámeni na schůzce dne 4.9.2013
Aktualizace byla projednána na schůzce rodičů dne 4.9.2017.
Aktualizace projednána s rodiči na schůzce rodičů 3.září 2019.

….....................................
ředitelka MŠ Horoušany

