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Provoz školní jídelny vedoucí ŠJ se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy
a směrnicemi:
 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny.
 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení
 Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Vedoucí školní jídelny: Lenka Štolbová
Telefon: 792 312 835
E-mail: stravne@ms-vcelicka.cz
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1. třída a 2. třída (Motýlci a Světlušky)
přesnídávka: 9.00 hodin
oběd: 11.45 hodin
odpolední svačina: 14.30 hodin
2. a 3. třída (Berušky a Včelky)
přesnídávka: 9.20 hodin
oběd: 12.20 hodin
odpolední svačina: 14.30 hodin
V této době mají zákonní zástupci omezen přístup do školní jídelny. Školní jídelnou mohou
procházet pouze v ranních a odpoledních hodinách, kdy přivádějí a odvádějí děti do třídy
Berušky z jiných tříd, tj. od 6.30 do 7.30 a od 15.30 do 16.30 hodin.
Cena stravného
Přesnídávka
Oběd
Odpolední svačina
Polodenní stravování celkem
Celodenní stravování celkem

Děti do 7 let
11,28,11,39,50,-

Děti od 7 let
12,33,12,45,57,-

Cena stravného
Finanční norma
Příspěvek FKSP
Režie
Celkem za stravování (oběd)

Zaměstnanci
45,10,-

Cizí strávníci
45,-

35,-

20,65,-

 Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.
 Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně uklízečka, včetně stolů a podlahy
znečištěné jídlem.
 Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček v šatnách v pátek předcházejícího
týdne.
 Jídelníček se sestavuje v souladu se zásadami správné výživy a dodržováním norem
spotřebního koše vybraných potravin.
Vydávání obědů
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti nesmí být nuceny ke
konzumaci celého vydaného jídla a vraceny k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci
v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby
znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudingy, apod. nemají být v
balení z obchodu, ale vydávány v miskách, popř. v kelímku s odstraněným víčkem.
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Nepřítomnost dítěte v MŠ
Pokud není dítě přítomno, nezapočítává se mu tento den strava.
V případě pozdějšího příchodu dítěte do MŠ (po 8.00 hodině) je nutno tuto skutečnost nahlásit
předem, nebo informovat učitelku do 8.00 hodin.
Úhrada stravného
složenkou, jednorázovým převodem z účtu, trvalým příkazem (platba inkasem není možná)
platba: zálohově ve výši 800,- Kč, splatnost: do 15. dne předcházejícího měsíce na měsíc
následující. Vyúčtování přeplatků proběhne v lednu a srpnu 2020, a poté bude vyplacen na
účet. Při platbě vyznačujte předepsané symboly!
Číslo účtu pro úhradu stravného: 2300933688/2010. Pokud nebude stravné uhrazeno v
termínu, nebude dítě přijato ke stravování. Po dobu nepřítomnosti v MŠ nemá dítě na
stravování nárok.
Stravovací řád ŠJ pro dospělé
Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami.
Na základě Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. je nutné konzumovat jídlo
v době oběda okamžitě po jeho vydání. Z toho vyplývá přísný zákaz odnášení jídla z MŠ.
(§25)
Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům
 tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
 ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a
 zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných
 výrobků
 je dodržován pitný režim – děti mají stále k dispozici na třídách
Pravidla pro tvorbu jídelního lístku
 řídí se platnými vyhláškami
 podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“
 spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná
 výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

V Tišicích dne: 1. 9. 2021

Lenka Štolbová
vedoucí školní jídelny

Provozní řád ŠJ

Mgr. Tereza Netíková
ředitelka mateřské školy
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