Mateřská škola Vacenovice
školní jídelna
příspěvková organizace
U Větřáku 581 Vacenovice 696 06
IČO 70940525
řed. MŠ Mgr. Lenka Štosová
tel. MŠ 518376157
tel. ŠJ 518376280
Bankovní spojení: KB 86 – 2586560257/0100

Provozní řád školní jídelny platný pro strávníky mateřské školy
Vacenovice
Provozní řád školní jídelny vyplývá z:
-vyhlášky č. 137/2004 Sb.,ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb . o hygienických požadavcích na stravovací služby
-nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
-zákon č. 561/2004Sb.,školský zákon - ,zákon 250/2000Sb
-vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005Sb.,o školním stravování - vyhláška MF č.84/2005 Sb
-vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a
provoz škol

1) Školní jídelna v MŠ Vacenovice zajišťuje školní stravování pro děti tří věkových
kategorií:
3 – 6 let, 7 – 10 let, 11-14 let. Školní jídelna vaří obědy i pro cizí strávníky
Denní stravování v mateřské škole se skládá: přesnídávka, oběd, svačina + pitný režim.
Pro žáky základní školy zajišťujeme oběd + pitný režím
Ostatní strávníci - oběd
Jídelníček je vždy vyvěšen na nástěnkách a to nejpozději v pátek na další týden nebo
na internetových stránkách mateřské a základní školy. Školní jídelna zajišťuje pestrou a
vyváženou stravu. Podporuje správné stravovací návyky a zajišťuje přísun
potřebných živin podle zdravotnických doporučení /plnění spotřebního koše/
2) Zahájení stravování
Každé dítě musí mít do 1.září daného školního roku podanou přihlášku ke školnímu
stravování, kde rodiče řádně označí všechny přihlášené dny . V případě změny během
školního roku je nutné tyto změny nahlásit ved. ŠJ.
3) Placení stravného
Stravné se pro strávníky vybírá zálohově na daný měsíc a to vždy první tři pracovní
dny v měsíci
Úřední hodiny: 7.00 – 15.30 hod.
Stravné se platí v kanceláři ŠJ u ved. p. Grufíkové. Pouze v nepřítomnosti ved. ŠJ je možné
finanční částku předat pověřené osobě. Při placení sami vyžadujte podepsání zaplacené
částky. Stravné je také možné uhradit přes účet pomocí inkasního příkazu.

-2Ceník pro jednotlivé skupiny strávníků:
Mateřská škola
Strávníci 3 – 6 let
přesnídávka
9,-Kč
oběd
16,-Kč
svačina
8,-Kč
celkem
33,-Kč

Strávníci: 7 – 10 let
10,-Kč
17,-Kč
9,-Kč
36,-Kč

Pitný režim mimo stravování je zajištěn formou čisté, pitné vody.
K této částce bude připočítáno 300,-Kč školné/měsíc
-podrobně viz nástěnka ,,Vnitřní předpis pro stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání.“
Základní škola
7 – 10 let
21,-Kč/oběd
11-14 let
23,-Kč/oběd
Nebude-li finanční částka v termínu zaplacena a zákonný zástupce částku neuhradí bez toho,
že dohodl s ředitelkou mateřské školy jiný termín, může být dítě ze stravování MŠ
nebo ZŠ vyloučeno.
4) Odhlašování stravného
Obědy se odhlašují vždy den dopředu a to nejpozději do 14.00 hod. u ved. ŠJ nebo do
15.30hod do sešitu, který je k dispozici v jednotlivých třídách.. /Nenahlašujte pouze ústně u
p. učitelky/. Žáky základní školy je také nutno odhlásit ve školní jídelně, nestačí pouze
odhlásit ve škole. Pokud nestihnete ze závažných důvodů dítě včas odhlásit /náhlá nemoc/, je
možné si pouze první den oběd vyzvednout. Oběd vám bude vydán ve 12.05 – 12.30 hod.
v MŠ v kuchyňce třídy, kterou dítě navštěvuje. Odpolední svačinka vám bude odhlášena.
Obědy žáků ZŠ se vydávávají v základní škole a to od 11.40 hod.
Oběd vydáváme pouze do vhodných, hygienicky nezávadných a uzavíratelných nádob
- jídlonosičů. V případě, že dítě neodhlásíte, bude Vám započítán celkový počet dnů
absence a to v plné ceně oběda - potraviny + ostatní režie.
-odhlašování můžete provádět i telefonicky, a to na čísle ŠJ 518376280 nebo MŠ 18376157
- nezapomeňte udat den, kdy vaše dítě opět nastoupí do MŠ, ZŠ. Pokud tuto skutečnost nevíte,
je třeba na tuto situaci upozornit ved. ŠJ a den před nástupem dítě znovu ve školní jídelně
přihlásit.

Pokyny pro cizí strávníky:
V celém areálu MŠ platí zákaz jízdy na kole a kouření
U vchodu do jídelny pro cizí strávníky visí na nástěnce formulář objednávka jídel a
jídelníček na následující týden. Zde si strávník označí oběd – napíše číslo 1. V případě, že
oběd nechce, udělá v kolonce X.
Strávníkům, kterým se oběd dováží je poslán podepsaný jídelníček do kterého si
označí oběd na příslušný den. V případě, že strávník oběd nechce, oběd přeškrtne
nebo napíše – neobjednávám.
Označený jídelníček pošle zpátky s prázdným jídlonosičem do školní jídelny.
- v případě, že si oběd nenahlásí u ved. ŠJ nebo zapomene zapsat do tabulky, nebo neodešle
zpět vyplněný jídelníček, nebude mu také oběd nahlášen a vydán
Jídlonosiče přineste nejpozději do 8.00 hod. v den odebrání oběda, nejlépe den dopředu
- samotné jídlonosiče se odkládají na připravený stolek u vchodu do školní jídelny pro cizí
strávníky a to bez igelitových a jiných tašek
- jídlonosiče musí být z hygienických důvodů řádně umyté
- jídlonosiče musí být viditelně a čitelně podepsané, uveďte i číslo domu
- vzhledem k tomu, že se jídlonosiče nepředávají osobně, školní jídelna neodpovídá
za stav vašich jídlonosičů
Odhlašování obědů:
obědy (během týdne) odhlašujte u ved. ŠJ p. Grufíkové, popř. u p. kuchařky a to do
14.00 hod na následující den.
Ráno v příslušný den již nebude oběd odhlášen a bude strávníkovi započítán.
-odhlašování můžete provádět i telefonicky, a to na čísle 518376280
Naplněné jídlonosiče se vydávají v 10.00 hod. Jídlo je určené k okamžité spotřebě.
PO TÉTO HODINĚ JIŽ NEODPOVÍDÁ ŠJ ZA TEPLOTU VYDANÉHO JÍDLA!!
Platba za obědy
- peníze za obědy se vybírají zálohově a to vždy první tři pracovní dny v měsíci
nebo je možné platbu uhradit přes účet inkasním příkazem.
-Úřední hodiny: 7.00 – 15.30 hod
. Cena za 1 oběd = 70,-Kč
- nebude-li mít strávník obědy v termínu zaplaceny, nebude mu další oběd nahlášen a vydán.

Školní stravování zajišťují:
ved. ŠJ
ved. kuchařka
kuchařka
pom. kuchařka

Grufíková Jana
Křížková Věra
Bařáková Eva
Chvátalová Františka Rupcová Zuzana Strnková Hana

S případnými dotazy se můžete obrátit na ved. ŠJ p. Grufíkovou tel.:518376280
Platnost stravovacího řádu od 1.9.2020
Jana Grufíková
vedoucí školního stravování

Mgr. Lenka Štosová
ředitelka mateřské školy

Od 13.1.2015 nabývá účinnost Nařízení Evropského parlamentu Rady EUč.1169/2011
informace o potravinách spotřebitelům . U jídelního lístku bude vždy vyvěšen seznam
sledovaných 14 alergenů, které budou na jídelním lístku vyznačeny pod uvedeným číslem.
Rozlišení jednotlivých obilovin obsahujících lepek je možné zjistit na
vyžádání u ved. ŠJ nebo v kuchyni ŠJ.
Školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů
(EU) 2016/679 (GDPR) a to až do doby jejich archivace a skartace.

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY
Platný po dobu epidemie COVID – 19
Tento dodatek upravuje výdej stravy a provoz školní jídelny pro všechny
kategorie strávníků.
Při vstupu do MŠ je u každých dveří nádoba s dezinfekcí na ruce
Mateřská škola:
Školní stravování v mateřské škole zůstává v běžné podobě jako při normálním provozu.
Po celou dobu dítěte v mateřské škole se dbá se na zvýšenou hygienu.
Veškerá strava se do tříd převáží v uzavřených nádobách.
Personál roznáší dětem talíře se stravou, příbory a nápoje přímo ke stolkům podle
zasedacího pořádku.
Po každém stravování se umyjí a vydezinfikují stoly – provádí paní uklízečka.
V mateřské škole je nutné dodržovat pitný režim. Každé dítě si nosí denně svou nádobu
na pití.
V případě, že dítě náhle onemocní, bude mu první den nemoci vydán oběd do
jednorázových obalů.
Cizí strávníci:
Obědy pro cizí strávníky se vydávají ve výdejně pro cizí strávníky.
Od 25.5.2020 se vydávají obědy opět do jídlonosičů.
Jídlonosiče se mohou přinášet pouze do prostor k tomu určených
Výdej do jídlonosičů je ošetřen kritickým bodem platným v době epidemie
Do místnosti pro cizí strávníky se vstupuje jednotlivě, jsou dodržovány odstupy
osob, aby se zabránilo jejich kumulaci.
Strávníci se zde zdržují jen na dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí obědů.
Při výdeji stravy pro všechny kategorie zaměstnanci jídelny používají roušky
a jednorázové rukavice.
Jednorázové pomůcky se vyhazují do igelitového pytle jako samostatný odpad.
Dodatek nabývá platnosti dne: 21.5.2020
za stravovací zařízení ved. ŠJ:
Jana Grufíková

Ředitel školy:
Mgr. Lenka Štosová

