Vnitřní řád školní jídelny
MŠ Ostrava – Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková
organizace
Provozní řád školní jídelny
PAM 11/2021
Účinnost od: 01.09.2021
Spisový znak: 2.1
Skartační znak: S 5
Ředitel školy: Bc. Jitka Hrazděrová

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a) Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
b) Provoz školní jídelny se řídí:
• vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)
• vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v
příspěvkových organizacích)
• vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v
platném znění.
c) Ve školní jídelně mají právo se stravovat děti a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními
předpisy školy. Strávník (zaměstnanec školy) nebo zákonný zástupce strávníka (dítěte)
souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování a je povinen se průběžně
seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ nebo na webových
stránkách školy www.makovskeho.cz.

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ
1.1 Práva a povinnosti dětí
a) Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim. Má právo odmítnout
stravu, být respektováno (při volbě druhu a množství stravy).
b) Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ a vnitřní řád školní jídelny.
c) Dítě má povinnost šetrně zacházet a nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách
jídelny MŠ.

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí
a) Zákonní zástupci mají právo na informaci o průběhu stravování dítěte v MŠ a vyjadřovat se k
záležitostem týkajících se stravování. Dále mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte
do jídlonosičů.
b) Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh
potraviny.
c) Mají povinnost platit za odebranou stravu v daném termínu.
d) Mají povinnost omlouvat stravu předem, denně do 12.30 hodin na den následující, v pondělí
do 8.00 hodin přes objednávkový systém jídelny STRAVA.CZ, odhlašování stravy.

3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY
3.1.

Účastníci stravování

a) ŠJ především zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole a umožňuje
stravování vlastních zaměstnanců školy.

3.2.
a)

Provoz školní jídelny
Doby podávání jídel:

Ranní svačina 8.30 – 8.45 hodin
Oběd
11.30 –12.00 hodin
Odpolední svačina 14.30 – 14.45.

b) Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Dítě se může v MŠ
stravovat celodenně. Dítě, které odchází domů po obědě a má uhrazenu celodenní stravu, si
vyzvedne odpolední svačinu ve 12 hodin ve třídě.
c) V období adaptace je docházka dojednána písemně pro každé dítě individuálně. V tyto dny
má dítě nahlášeno stravu jen na dobu pobytu. Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování do
druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole (Vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak,
bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována. V případě náhlého onemocnění
dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci. Výdej bočním vchodem do kuchyně od 11.15 –11.30
hodin do předem přinesených nádob, jídlo spotřebovat do 15 hodin.
d) První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této vyhlášky
považuje za pobyt v MŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu
ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.

3.3.

Možnosti omlouvání stravy

a)
Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 12.30 hodin. Strávníci musí
být v době nemoci odhlášeni. Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok.
Odhlášky se provádějí přes www.strava.cz. V případě neomluvené stravy nebude stravné odhlášeno.
b)
V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a mzdovou
režii. ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole. Náhrada
režie bude vyúčtována 1x měsíčně a bude automaticky stažena ze záloh na stravné.
REŽIE STRAVNÉ CELODENNÍ 75,- Kč
Systém Strava.cz- způsob přihlášení • www.strava.cz • výběr jídelny 5169 Jméno dítěte:
příjmeníajménodohromady= novakjan Heslo: zapomenuté heslo (systém vygeneruje heslo, které si
po prvním přihlášení můžete změnit)
Heslo: příjmeníjméno - po prvním přihlášení si heslo můžete změnit.
c)
Děti mají přihlášenou stravu na celý měsíc. Po vstupu máte možnost odhlásit stravu dítěte, a
to tak, že pouze odškrtnete v objednávkách den, kdy chcete dítě odhlásit. Ostatní obědy zůstanou
přihlášeny. Potvrdit - „odeslat”. Máte možnost odhlásit stravu pouze na celý den. Rodič odklikne
příslušné dny, které omlouvá. Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den uzavře
omlouvání v systému - ve 12.30 hod., potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací email. POZOR - pokud se rozhodnete dítě do MŠ přivést a máte je v systému odhlášeno, musíte v
systému dítě dohlásit. Potvrzení odhlášek či přihlášek potvrdíte tlačítkem ODESLAT. Více informací
získáte po přihlášení v nápovědě.
d)
Jídelní lístek je vyvěšený na vývěsce školní jídelny a na webu. Z provozních či dodavatelských
důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.

e)
Školní jídelna vaří jedno jídlo. Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno jedno jídlo.
Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

3.4.

Cena stravného a platby

a)
Stravné se platí měsíčně dopředu na účet školy: 1004094002/5500. Stravné lze platit
převodem z jakéhokoliv účtu nebo výjimečně hotovostně v kanceláři účetní školy. Veškeré přeplatky
jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc, vyúčtování je prováděno 2x / rok –
v září a v únoru na běžný účet, ze kterého přicházely platby.

3.5.

Bezpečnost a ochrana zdraví

a)
Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to i po dobu
stravování dětí
b)
V případě úrazu učitelka zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti následné lékařské
vyšetření a ošetření. Rodiče jsou informováni bezodkladně. Každý úraz učitelka zaznamená do knihy
úrazů a oznámí ředitelce školy.
c)
V rámci bezpečnosti se strávníci chovají dle pravidel BOZ v souladu s hygienickými předpisy,
dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny
personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět rasismu a šikany.
d)
Způsob řešení nouzových a havarijních situací (dodávky energií, vody) projedná ředitelka
školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s řešením.
e)
V době ohrožení virovým onemocněním (Covid – 19), bude omezen přímý kontakt dětí
s potravinami (nalévání polévky, vydávání svačiny).

3.6.

Doba letních a vánočních prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
(vyjma prázdninový provoz v letních měsících)

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

3.7.

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen v šatně u každé třídy na nástěnce určené ŠJ a na www stránkách
školy.

3.8.

Ochrana majetku školy

Strávníci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeni k ochraně majetku školy. Povinností všech
zaměstnanců je majetek školy chránit a nepoškozovat. Konkrétní povinnosti jsou obsaženy
v pracovních náplních.

3.9.

Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí –
Kamilou Barčukovou nebo na mailu: jidelna@makovskeho.cz nebo mob. 702 113 839
Vážnější problémy s ředitelkou mateřské školy Bc. Jitkou Hrazděrovou.
V Ostravě – Porubě, dne 4.08.2021

Bc. Jitka Hrazděrová, ředitelka školy

Příloha č.1
KALKULACE STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO PLATNÁ OD 1.1.2022

CELKOVÁ HODNOTA STRAVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Hodnota samostatného oběda
do 6 let
Finanční limit potravin

nad 6 let
17,00 Kč

21,00 Kč

Věcné náklady

9,06 Kč

9,06 Kč

Osobní náklady

31,85 Kč

31,85 Kč

Cena celkem bez zaokrouhlení

57,91 Kč

61,91 Kč

Cena celkem po zaokrouhlení

58,00 Kč

62,00 Kč

Doplatek - náhrada režie

41,00 Kč

41,00 Kč

Hodnota přesnídávky

9,00 Kč

9,00 Kč

Hodnota odpolední svačinky

8,00 Kč

8,00 Kč

Pitný režim

4,00 Kč

4,00 Kč

Hodnota celodenní stravy
do 6 let

nad 6 let

Finanční limit potravin

38,00 Kč

42,00 Kč

Věcné náklady

16,55 Kč

16,55 Kč

Osobní náklady

58,18 Kč

58,18 Kč

Cena celkem bez zaokrouhlení

112,73 Kč

116,73 Kč

Cena celkem po zaokrouhlení

113,00 Kč

117,00 Kč

75,00 Kč

75,00 Kč

Doplatek - náhrada režie

Školné pro školní rok 2021/2022 je ve výši 500,-Kč

