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Vymezení činnosti
Veškeré služby, které školní jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace. Předmětem
činnosti je poskytovat školní stravování dětem v době jejich pobytu ve škole v souladu s platnou legislativou
ve dnech, kdy je mateřská škola v provozu.
Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy, při čemž jsou dodržovány limity spotřebního koše
skladovaných potravin a platné právní předpisy.
Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované
nepřítomnosti, kdy si stravu může vyzvednout do vlastních nádob ve školní jídelně. Další dny nepřítomnosti
nemá nárok na dotované stravné. Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické
zásady – viz Pokyny pro výdej stravy do jídlonosičů (zveřejněny na místě odběru jídla).
Rozsah služeb školního stravování
Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo,
je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, a to včetně nápojů.
Hlavním jídlem se rozumí oběd. Doplňkovým jídlem se rozumí přesnídávka, svačina. Obědem se rozumí
polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).
Každé z jídel je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.
Individuální stravování
Dohoda na individuálním stravování v případě potvrzené alergie na některou složku stravy je možná, v tom
případě rodič zajišťuje sám stravu pro své dítě, zaměstnanci školní jídelny jídlo připraví na talíř dítěti ke
konzumaci (např. dieta).
Přesná pravidla individuálního stravování jsou uvedena v Řádu dietního stravování, který je přílohou této
směrnice.

Provozní doba školní jídelny a režimové požadavky
Provozní doba školní jídelny: 6.00 – 15.00 hod.
Výdej stravy probíhá v těchto časech (přesný čas výdeje se řídí systémem HACCP):
- přesnídávka:
8.45 – 9.15 hod.
- oběd:
11.30 – 12.00 hod.
- svačina:
14.00 – 14.30 hod.
Možnost přídavku jídla = při výdeji jídla na požádání strávníka.
Možnost doplnění pitného režimu = kdykoli v průběhu dne, přičemž nápoje jsou celý den volně dětem
k dispozici uvnitř i při pobytu venku.
Povinnost zákonných zástupců
Povinností zákonných zástupců je ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a
stravné na účet číslo 3032198/0300 s variabilním symbolem dítěte.
V případě opakovaného neuhrazení stravného bude strávník vyloučen ze stravování.
Zálohová platba stravného
Školní jídelna stanoví ceny stravného podle platných právních předpisů a současně je stanovena platba
stravného zálohově. Záloha se touto směrnicí stanoví tak, aby platba na kalendářní měsíc proběhla zpravidla
do 15. dne stejného kalendářního měsíce, za který je účtována. Záloha je stanovena na každodenní celodenní
pobyt dítěte v mateřské škole.
dítě s povinností předškolního
vzdělávání (dosáhne 6 let
v aktuálním školním roce)

mladší dítě

dítě s povinností předškolního
vzdělávání s odkladem
(v aktuálním školním roce
dosáhne 7 let)
0 Kč

školné
0 Kč
400 Kč
časy jsou orientační
přesnídávka v 9 hod.
10 Kč
12 Kč
oběd v 11.30 hod.
25 Kč
28 Kč
svačina ve 14.15 hod.
10 Kč
10 Kč
celodenní pitný režim obsahuje 2 nápoje (slazený nápoj a vodu z kohoutku)
kolem 7. hodiny ráno dostanou děti do třídy ovocný talíř, který rodiče neplatí
cena oběda pro zaměstnance je 50 Kč za jeden oběd

Vyúčtování stravného a školného
Vše je přehledně zobrazeno v programu „strava.cz“, jehož mobilní aplikace je ke stažení na GooglePlay
(program Strava.cz od firmy VIS Plzeň). Přístupové údaje do stravovacího programu jsou:
 uživatel: prijmenijmeno (dítěte)
 heslo: registrační číslo dítěte, které jste obdrželi při přijetí; dále slouží jako variabilní
symbol pro platbu
 naše jídelna má číslo 5609, snadno ji vyhledáte v seznamu jídelen
 nové děti (přístupy do programu Strava.cz) budou aktivní v první den docházky
Přihlášení strávníků ke stravování
Jsme mateřská škola s celodenním provozem s provozní dobou od 6.10 do 16.40 hod. Zákonnou podmínkou
pobytu dítěte v mateřské škole je, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, musí se vždy stravovat.
Odhlášení dítěte ze stravování při nepřítomnosti ve škole
Nepřítomnost plánovaná: stravu si v aplikaci Strava.cz odhlásíte sami na dny nepřítomnosti dítěte

Přítomnost:

pozor, odhlásíte-li si stravu a pak plánujete dítě přivést do školky, ujistěte se,
že máte stravu opět přihlášenou

Částečné odhlášení:

odhlaste si v aplikaci Strava.cz odpolední svačinu, pokud dítě vyzvedáváte po
obědě

Omluvení:

plánovanou nepřítomnost oznamte do 12.45 hod. předešlého dne
prostřednictvím aplikace Strava.cz

Pravidla odhlášení:

platí čas odhlášení „na zítra“ do 12.45 hod. dne předcházejícímu
nepřítomnosti

Nepřítomnost náhlá:

může být náhlá nebo nestihnete nepřítomnost nahlásit do 12.45 hod., pak
stravu dítěti uvaříme a vy si ji můžete vyzvednout ve školní jídelně a odnést ve
vlastních nádobách v 11.15 hod. (platí pouze v první den nepřítomnosti, čas je
určen z důvodu provozu školní jídelny); přesnídávku je možné si vyzvednout v
9.00 hodin ve školní jídelně; odpolední svačinu omlouváme, neplatíte nic

Další dny:

další dny nepřítomnosti odhlaste dítě v aplikaci Strava.cz

Úklid
Běžný úklid školní jídelny a přilehlých prostor zajišťují zaměstnanci školy, zejména zaměstnanci školní jídelny.

Mgr. Miroslava Zumrová
ředitelka školy

