
Mateřská  škola  Pecka
Vnitřní  řád  výdejny

Vnitřní  řád  školní  jídelny  je  zpracován  na  základě  zákona  č.561/2004  Sb.
(školský zákon), vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhl. 137/2004
Sb. o hyg. požadavcích na stravovací služby, nařízení Evropského parlamentu a
Rady č. 852/2004, vyhl. 84/2005 o nákladech na záv. stravování.

1. Obědy a svačiny se v jídelně vydávají dětem podle stanoveného rozpisu,
tj. 
přesnídávka            v   8.30 hod.

    oběd                        v  11.30 hod.
    odpolední svačina   ve 14.00 hod.
2. Děti přicházejí do jídelny s pedagogickým dohledem.
3. Při jídle se děti učí pravidlům slušného stolování.
4. Použité nádobí odnášejí na předem určené místo.
5. Odhlášení obědů a svačin je nutné provést den předem do 13 hodin v MŠ,

nebo  do  6.45   SMS  zprávou  na  tel  732 638 594  -  kancelář  ŠJ,  případně
telefonicky na čísla 493 799 166/493 799 195.

    V jídelně jsou po 13.  hodině připravovány potraviny ze  skladu na počet
přihlášených strávníků příštího dne. Pokud nestihnete oběd nemocnému dítěti
odhlásit,  odeberete  si  ho  do  označeného  jídlonosiče.  Dále  nelze  oběd  se
slevou odebrat (musíte ho odhlásit, neodhlášené obědy propadají). Odhlášené
obědy jsou odečteny ze stravného přes jeden měsíc. Pokud si chcete vzít dítě
po obědě,  musíte  svačinu odhlásit  den předem. Svačiny se  z hygienických
důvodů domů nedávají (vyhl.107/2005).

6. Zaměstnanci se stravují pouze v jídelně a v případě nepřítomnosti  nebo
nemoci  si  obědy musí  odhlásit.  Sleva na oběd není  poskytnuta  ani  1.  den
v době nemoci.

7. Stravné a školné se hradí podle stanoveného termínu (3. pondělí a středu
v měsíci)  na  měsíc  následující  v kanceláři  ZŠ  nebo  po  dohodě  s vedoucí
školní jídelny bezhotovostně. Při neplacení stravného je strávník ze stravování
vyloučen. 

8.  Pokud je dítě přítomno v MŠ v době stravování, musí se stravovat.
9.  Součástí stravování je pitný režim. Dětem je nabízen po celý den.     
10. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v přízemí MŠ a na webových stránkách

školy. Je sestavován na základě potravinového koše a zdravé výživy.
11. Při mimoškolní akci může školní jídelna zajistit ranní sv. a na oběd se děti

vrací do MŠ. Při celoden. akci je dětem oběd odhlášen a stravování zajistí
rodiče. 

12. Dotazy je možné řešit buď osobně, nebo telefonicky s vedoucí školní jídelny
na telefonu 732 638 594.



Cena stravného:                
          
             3- 6 let                  celoden. stravování:
                                           přesnídávka    8,- Kč
                                           oběd             23,- Kč   
                                           svačina          6,-  Kč
                                           pitný režim    3,-  Kč                                        

             7-10 let                 celoden. stravování:
                                          přesnídávka        8,- Kč   
                                          oběd                  25,- Kč
                                          svačina                7,-Kč
                                          pitný režim          3,-Kč 

            Zaměstnanci         29,- Kč /FKSP 6,- Kč/

_______________________                              _______________________    
           ved. šk.jídelny                                                      ředitelka školy
                                
                 
 V Pecce 2. 9. 2019
                                         


