Vnitřní řád školní jídelny
Adresa školy : Mateřská škola Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště příspěvková organizace
Telefon: 572582739
Mobil: 721880620
Vedení:

ředitelka školy : Mgr. Pavlína Križanová
vedoucí ŠJ:
Halíková Jana
vedoucí kuchařka: Koníčková Eva

Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných
potravin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
Práva a povinnosti strávníků
Každý strávník má právo na kvalitní a vyváženou stravu v odpovídajícím normativu dle věkové
kategorie.
Strávník má povinnost dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně a řídit
se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy.
Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy
Strávníci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat
pravidla slušného chování, dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy jsou povinni respektovat
práva strávníků a zajišťovat jejich uplatňování. Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou
založeny na vzájemném respektu a slušnosti.
Provoz ŠJ
Pracovní doba
6,15 - 15,00
Výdejní doba pro děti a zaměstnance MŠ
11,15 - 12,30
pro děti a zaměstnance ZŠ
12,35 - 13,00
pro odběr do jídlonosičů
11,30 - 12,00
Výdej je ukončen ve 13,00 hod.
Jídlo v jídlonosiči je určeno k přímé konzumaci nikoliv ke skladování.
poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob

Výše stravného

strávníci
do 6 let
přesnídávka 8,- Kč
strávníci
7 let-školka
přesnídávka 8,- Kč
strávníci
7-10 let
strávníci
11-14 let
zaměstnanci
V ceně stravného jsou zahrnuty i nápoje.
cizí strávníci

oběd 20,- Kč
oběd 22,- Kč
oběd 25,- Kč
oběd 27,- Kč
oběd 33, - Kč

svačina 7,- Kč
svačina 7,- Kč

oběd 65, - Kč

Placení stravného
Placení stravného se provádí přes účet nebo poštovní poukázkou vždy zpětně. Pokud se stane, že
strávník nebude mít uhrazenou platbu, bude mu strava zablokována do té doby, dokud dluh neuhradí.
Přihlášky ke stravování
Podávají se osobně ve školní jídelně denně od 7.30 do 15.00

Odhlášky ze stravování
Na přechodnou dobu se provádí ve ŠJ osobně či telefonicky na čísle 721880620, každý pracovní den
v době od 6,30 hodin do 15,00 hodin den předem, nebo nejpozději týž den do 7,30.
Trvale osobně ve ŠJ. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Žák má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první
den neplánované nepřítomnosti. V době nepřítomnosti ve škole se musí oběd odhlásit nebo si oběd
nahlásit za plnou cenu (tj. cena potravin + mzdové náklady + režie). V případě neodhlášení v době
nepřítomnosti je účtovaná plná cena.
Plná cena oběda je :
do 6 let
51,-Kč
7 let školka 53,-Kč
7-10 let
56,-Kč
11-14 let
58,-Kč
Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. V případě
školních výletů a jiných hromadných akcí ZŠ odhlašuje obědy dětem vedení ZŠ. O termínech
strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do ŠJ.
Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na internetových stránkách MŠ. Zde jsou také uvedené
alergeny obsažené ve stravě. Bližší informace o alergenech u vedoucí ŠJ.
Dietní stravování
Je poskytováno pouze individuální stravování ( kombinace jídelnou vařeného pokrmu a donášky ) na
základě dohody se zákonným zástupcem a po předložení lékařské zprávy.
Děti, které musí být ze zdravotních důvodu dietně stravované si v předem dohodnuté dny přinesou
stravu z domu. Postup a evidence viz HACCP.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny
pedagogickým dohledem.
Dozor nad žáky základní školy v době obědů vykovávají pedagogičtí pracovníci školy.
Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně
Děti mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. Škodu na majetku,
kterou způsobí dítě svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.

Boršice u Blatnice 2. 9. 2019

