Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. jsou děti zařazeni do finančních normativů podle věku,
kterého dosáhnou v daném školním roce, školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.
Cena stravného:
Věk dítěte
přesnídávka
oběd + pití
svačina

do 6 – ti let
8,- Kč
19,- Kč
6,- Kč

polodenní stravné
celodenní stravné
Časový harmonogram vydávání jídel:
dopolední svačina
1. třída + 2. třída 8,00 - 10,00 hod.
3. třída + 4. třída 8,00 - 10,00 hod.
5. třída (vedl.bud.) 8:00 - 10:00 hod.

7 – 10 let
8,- Kč
21,- Kč
6,- Kč

27,- Kč
33,- Kč

29,- Kč
35,- Kč
oběd
11,15 hod.
11,30 hod.
11:30 hod.

odpolední svačina
14,00 hod.
14,00 hod.
14:00 hod.

Práva dětí a zákonných zástupců
Právo dětí na stravu v době kdy je přítomno v MŠ.
Otázky týkající se stravy projednávat s vedoucí školní jídelny.
Dítěti, jehož zákonný zástupce doloží lékařem ověřenou alergii, bude poskytnuta požadovaná
výjimka ze stravy.
Pokud dítě z mateřské školy během roku odchází, stravné bude vyrovnáno ihned.
Povinnosti dětí a zákonných zástupců
Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
Hradit úplatu za stravné v daném termínu, stravné jsou rodiče povinni zaplatit i v případě, že
jejich dítě momentálně do mateřské školy nechodí.
Odhlásit dítě ze stravy v době jeho nepřítomnosti se provádí nejpozději do 8.00 hod buď SMS
zprávou nebo telefonicky na určené telefonní číslo třídy, do které dochází.
Strava se v době nemoci dítěte domů nevydává.
Placení stravného:
Platba zálohy na účet 43-6364340257/0100 s přiděleným variabilním symbolem 1. dne v měsíci.
Zálohu tvoří stravné a pobytné (600,-/měs.). Rodiče sourozenců můžou platit jednou částkou s v.s.
mladšího sourozence. Vyúčtování záloh bude provedeno v červenci, u dětí chodících na
prázdninový provoz bude vyúčtování provedeno v září. Pokud rodiče neuhradí stravné ve stanovený
den, nebude dítě přijato do mateřské školy.
Odhlašování stravného:
1. celodenní – den předem a nejdéle v den nepřítomnosti dítěte do 8.00 hod.
2. odpolední svačina – při příchodu dítěte do MŠ
Neodhlášená strava je dítěti účtována, nelze poskytovat dětem stravu v době absence.
Skladba jídelního lístku: skladbu jídelního lístku kontroluje Česká školní inspekce a OHES.
V ceně stravného pro děti je zahrnuto: dopolední svačina, oběd ( polévka a hlavní jídlo ),
odpolední svačina, saláty, moučníky, ovoce a zelenina, celodenní pitný režim.
V ceně stravného pro zaměstnance je zahrnuto: oběd ( polévka a hlavní jídlo, popř. příloha ).
Jídelní lístek je vyvěšen u vstupu do budovy MŠ. Z provozních důvodů je možné skladbu
jídelního lístku změnit.

Přídavky jídel: dle možnosti, kuchařky musí dodržovat normy.
Provozní doba školní jídelny:
6,15 – 14,45 hod.
Pracovní doba vedoucí stravování:
ČT : 10-14,00 PO,ÚT,ST,PÁ 6,00-10,00
Kontakt na školní jídelnu:
734 441 720, 732 654 292 , ms.msenacek.jidelna@seznam.cz
Stížnosti a připomínky ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny a ředitelka.
Vnitřní řád nabývá platnosti od 1. 9.2019
Vypracoval :

Svobodová Michaela – vedoucí stravování

Schválil:

Bc. Tuhá Eva – ředitelka MŠ

