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1. Úvodní ustanovení

Vedoucí ŠJ a pracovnice školní jídelny se řídí:

o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) é. 17812002, kterym se stanoví obecné

zásady a požadavky potravinového práva

o Zákoné.561l2004 Sb., školský zékon
o Zákon 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravi
o Vyhláška137,12004 Sb. o hygienických požadavcich na stravovací služby ao zásadách
,) provozní hygieny, v aktualizovaném znéni
o Vyhláška41012005 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol

o VyhláškaI0712005 Sb., o školním stravování doplnění I071208 finanční normativ

o Vyhláška1412005 Sb. o předškolním vzdélávání
o Vyhláška84l2005 Sb., podchyceny změny č.9412006 Sb. o závodním stravování

o VyhláškaI7l20I5 Sb., kterou se mění vyhláška ó.10712005 Sb., o školním stravování, ve

znéni pozděj ších předpisů

o Vyhláška4301200l Sb., o nákladech nazávodní stravování

o směrnici ŠtoW;taeha - HACCP

2. Sneciíikace řádu

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny.

Škohi jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let, dětí

s odkladem školní dochazky (7 let), stravování zaměstnanců mateřské školy cizích,strávníkŮ.
Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se v mateřské škole stravfii a též

pro zákonné zástupce dětí.
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3. práva a povinnosti dětí a zákonnÝch zástupců dětí

Děti mají právo:
. 1a kvalitní, nutričně rryváženou a čerstvou stravu,
. ve dnech účasti ve vzdělávání odebírat dotovanou stravu,
o odmítnout konzumaci jakéhokoliv pokrmu.

Zákonný zástupce má právo:
o vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo

ředitelky školy,
o první den nepřítomnosti dítěte ve vzdéIávání odebrat dotovanou stravu do vlastních

jídlonosičů,
o odebírat také nedotovanou stravu v době od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve

vzdéláváni.
Zákonný zástupce má povinnost:

o informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotního stavu dítěte vztahujici se ke
stravování,

o odhlásit ďíté ze stravování podle zveřejněných pravidel,
o v případě neodhlášení stravy od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání uhradit

stravu v plné qýši (nedotovanou stravu),
. pro odběr stravy v době nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání přinášet vlastní stoprocentně

čisté jídlonosiče.

4. provoz a vnitřní režim

MŠ učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku.

Jídelníček je sestavován na základé zásad zdravé výži"y a podmíŇou je plnění spotřebního koše

/evidence jednotliých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná ýžtvová norma/.

Jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách, vžďy nejpozději vpondělí pŤí zahájeni

provozu MŠ a weboqých stránkách školy.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na
nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny
jsou oěíslovžny atato čísla jsou uvedena vždy zapokrmem v jídelním lístku.

Za dodržovaní hygienických předpisů při v/robě a výdeji stravy pro strávníky je zodpovědný
personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách dohliží na dětské strávníky pedagogický
personál. Zaěístotu stolů a podlah odpovídají uklízečky školy.

Školni jídelna zajišťuje stravování dětí 3 x denně a celodenní pitný režim.
Stravování zaměstnanců je zajišťováno 1x denně formou obědu.

MŠ není povinna zajišťovat dietní stravování. Na podkladě lékařského potvrzení je dětem

s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy.

Strava je uložena podle její povahy v chladničce. Za obsah přinášeného ,jídlonosiče" zodpovidá
zákorvtý zástupce dítěte. Rodič si též může dohodnout dovoz jídla firmou, která je oprávněna

tyto služby poskytovat. Zajišťování strar,y jiným poskytovatelem, než je mateřská škola, musí b}t
schváleno ředitelkou a ekonomkou školy.
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5. organizace výdeie straw

Doba qýdeje zaěiná v7:00 hod., kdy je ve třídách kdispozici čaj a voda jako součást pitného

režimu a mísa s ovocem nebo zeleninou. Dopolední svačiny se vydávají v 8:45 - 9:00 hod., oběd

v 11:30 - 12:00 hod. a odpolední svačinu mají děti k dispozici od 14:15 hod.

Vzhledem k tomu, že MŠ je zaŤazena mezi zaŤízení s celodenním pfovozem a dítě má narok na

odebrání celodenní stravy, nejsou odpolední svačiny odhlašovany. Děti, které odcházejí domů po

obědě, dostávají odpolední svačinu s sebou. Podmínkou však je, že rodič uvede nejpozději daný

den ráno odchod dítěte po obědě do omluvného listu v šatně školy, nebo o tomto informuje
prostřednictvím emailu či SMS.

cenv stravného
Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky ě. 10712005 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých.

Strávníci jsou rozděleny do věkoqých skupin.
Cena stravného na celý den pro děti do 6ti let je 43,-Kč.
Cena stravného na celý den pro děti od 6ti let je 46,-Kč.
Pitný režim je zajišťován po celý den nakaždé tíídé.

přihlašování a odhlašování straw
o při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob

a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podáváni jídla
přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

o Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v případě, že je přítomno vzdělávaní v Mš a první

den nepřítomnosti.
o odhlášky straly se provádějí v aplikaci ,§asems - omluvenky", nebo prostřednictvím sMs

zpráw, emailem nebo zápisem do Omluvného listu umístěného v šatnách jednotlivých tříd,

a to nejpozději do 13 hod předchozího dne nepřítomnosti dítěte. V pondělí do 8:30 hod.

Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu uhradit.
. Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za néj poskytována náhrada. Je předáno

k výdeji dětem ve třídách,
o pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti, nemoci, nelze včas odhlásit,

mohou si pro ni rodiče přijít, a to vdobě od 11:15 do 11:30 hodin. Nutností jsou vlastní
jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před ýdejem přinesou. Jídlo podávané do
jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.

. Školní jídelna zodpovíďá zakvalitu stravy do okamžiku výdeje. za skladované a ohřívané
jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

úhrada stravného - způsob a podmínkv placení
Úhradu platby za školní stravování (stravné) je nutno provést nejpozději k 20. dni předchozího
měsíce na následující měsíc.

stravné se hradí:
a) bankovnímpřikazem,
b) ve qýjimečných případech po domluvě s účetní školy hotově.
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Měsíční platba je 989.-Kč pro děti do 6ti let a 1058,- Kč pro děti nad 6 let.

čisto rioi,r.1 e sssszle1l0100, variabilní symbol je každému dítěti přidělen při přijetí do MŠ.

Vyúčtování přeplatků se provádí vždy v na konci školního roku nebo při ukončení předŠkolního

vzdélávání dítěte.

Neuhrazení stravného je porušením školního řádu a ředitelka školy na základě zákona 56112004

Sb., § 35 mrůže rozhodnou o ukončení předškolního vzďéIávání dítěte.

6. Dietv

Bezlepková dieta
Zákottní zástupci se v Přihlášce ke stravování vyjadřují k objektivním stravovacím omezením

dítěte, které jsou povinni doložit lékařským potvrzením díagnózy. Porce pro toto dítě je před

přidáním mouky odebrána od zbytku pokrmu a odděleně zahuštěna bezlepkovou moukou, která

je součástí skladu potravin školy. Pečivo přinášejí zákorní zástupci dítěte vlastnÍ.

Ostatní diety
Zékonrizástupci se v Přihlášce ke stravování vyjadřují k objektivním stravovacím omezením

dítěte, které jsou povinni doložit lékařským potvrzením diagnózy. Stravování dítěte je následně

předmětem individuálního jednáni mezi zákonrtým zástupcem, vedoucí Školní jídelny a
ředitelkou školy. Stravovací omezeni většího rozsahu je řešeno dodáváním vlastní stravy

zákomlýmzástupcem. Pokrm přinesený zákonrtým zástupcem je skladován na tácku s oznaČením

,,dieta - iméno dítěte" v mléčné školní lednici. Před výdejem je jídlo přihřéío na poŽadovanou

teplotu.
Zákonni zástl;rpci se v Přihlášce ke stravování zavazují k odpovědnosti za zdravotní nezávadnost

přinášené stravy.

Potravinové alergie
Na jídelních lístcích škola uveřejňuje kódy alergenů u všech podávaných pokrmŮ. Zákonný

zástupce je povinen toto sledovat akaždodenně instruovat dítě a třídní uČitelku o vylouČení

některého pokrmu ze sortimentu školou předkládané stravy.

7. závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této
zástupkyně ředitelky.

2. Směrnice nabyváplatnosti dnem 30.

3. Směrnice nabyváúčinnosti dnem 1.

V Ostravě dne 30. 9.2020

<'-rL-/(-
Mgr. Iva Chadzipanaj otidisová
ředitelkaškolv*orBP5*j#i.t

nr r s n e v}o;$ ;,6ii, " "",

směrnice je statutárním orgánem školy pověřena

9.2020.
10.2020.
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