VNITŘNÍ - PROVOZNÍ
Žďárec

ŘÁD

ŠKOLNÍ

JÍDELNY – MŠ

Adresa: Školní jídelna Skuteč, okres Chrudim
Osady Ležáků 892
539 73 Skuteč
Tel. 469350382, 731557465, email kancelar@jidelna-skutec.cz, www.jidelna-skutec
Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování č.107/2008 Sb.,vyhl.84/2005záv.strav. a hygienickými předpisy-vyhláška č.137/2004 , vyhl.č.108/2001, nař.852/2004 a
vyhl.č.602/2006
STRAVNÉ
Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny č. 78-8 179 370 277/0100 v KB pokladní
složenkou nebo trvalým příkazem z vlastního účtu, případně poštovní složenkou. Způsob
platby musí být dohodnut s vedoucí jídelny. Stravné musí být zaplaceno vždy do 5.dne v měsíci (např. stravné za měsíc září musí být převedeno na účet ŠJ do 5. září). To platí pro
strávníky, kteří hradí stravné trvalým příkazem.
Ostatní strávníci dostávají ve škole do10.dne v měsíci lístečky s číslem účtu ŠJ, var.
symbolem a částkou k zaplacení na stávající měsíc. Je nutné částku co nejdříve uhradit,
nejpozději do konce měsíce. Každé dítě má nárok na školní stravování a rodiče mají
povinnost stravování včas zaplatit. Pokud nebude stravné opakovaně zaplaceno včas, bude
strávník ze stravování vyloučen-zákon 561/2004 Sb. § 35.
VÝŠE STRAVNÉHO :
Strávníci 3-6 let
--------------------Přesnídávka
Oběd
Svačina

platba
9,21, 8,-

9, 21, 8,-

Pracovníci MŠ

52,-

28,- ( 24,- režie )

Celodenní stravování:
Polodenní stravování:

fin.norma

platba

fin.norma

Strávníci 7 let
-----------------9,22,8,-

9,22,8,-

840,- Kč
660,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
uvedeného věku, to je od 1.9 do 31.8. – vyhl.č.107/2008 Sb.
Během měsíce není možné dítěti měnit způsob stravování. Dítě se stravuje buď celý měsíc
s odpolední svačinou /přesnídávka, oběd a svačina/ nebo chodí po obědě domů /má jen
přesnídávku a oběd/.
VÝDEJ STRAVY
8.30 hodin : přesnídávka – odběr do termoportů – převezme pracovnice MŠ Žďárec
11.15 hodin : oběd a svačina – odběr do termoportů - převezme pracovnice MŠ Žďárec
Školní jídelna zajistí také pitný režim, pokud nebude překročen finanční normativ.

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO V ČERVENCI, SRPNU
a) Zůstatek peněz nad měsíční platbu stravného se vrací zpět na účet strávníka, zbylý
přeplatek se automaticky převádí na další školní rok.
b) Z důvodu ukončení stravování požádejte o vrácení přeplatku zpět na účet strávníka.
PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK
Rodiče každý rok musí dítě přihlásit ke stravování u ředitelky školní jídelny.
Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit prostřednictvím p. učitelky nejpozději do 7. hodiny
ranní. V době nemoci má strávník nárok na oběd pouze první den /dle vyhl.č.107/2008 Sb./,
oběd je možné odebrat do jídlonosiče. V době nemoci je povinnost rodičů obědy odhlásit,
neodhlášené propadají podle zák.561/2004 Sb.
Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má strávník pouze v případě
přítomnosti v MŠ a první den omluvené nepřítomnosti.
Odhlášky a přihlášky dětí během roku řeší rodiče prostřednictvím paní učitelky, se kterou jsou
v každodenním styku. Paní učitelka každý den nahlásí počty dětí ředitelce ŠJ. Ukončení
stravování je třeba ihned nahlásit ředitelce jídelny.
Školní jídelna poskytuje dietní stravování dle Vyhlášky 17/2005 Sb. Odborným garantem je
nutriční terapeut paní Bednaříková.
PRÁZDNINY
V době prázdnin bude stravování zajištěno dle požadavků ředitelky ZŠ a MŠ.
JÍDELNÍ LÍSTEK a ostatní informace jsou vyvěšeny ve školní jídelně. Sestavování jídelníčku
se řídí zásadami zdravé výživy, výživovými normami a spotřebním košem vybraných
potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č.107/2008 Sb.
DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k provozu jídelny přijímá O. Řezníčková - ředitelka jídelny.
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