Mateřská škola, Prokopa Velikého 1255, 34701 Tachov, příspěvková organizace
PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY
Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004Sb,Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování
a č. 94/2006 o Nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
(novela č. 210/2017 Sb. Upravení pravidel pro výběr záloh na stravné a změny v oblasti dietního stravování), vše
ve znění platných předpisů.
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců MŠ. Cizí strávníci se v MŠ nestravují.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy dětí a s přihlédnutím na dodržování plnění vybraných
potravin do Spotřebního koše.
Týdenní jídelníček je vyvěšen v chodbě MŠ.

Rozpis výdeje pokrmů : 8,15 - 9,15

přesnídávka

11,15 - 12,15

oběd

14,15 - 15,15

svačina

Děti se stravují v jídelně, třídy chodí postupně, začíná 1. třída, následuje 2. třída a nakonec 3. třída.
Při dopolední i odpolední svačině se děti samostatně obsluhují. Jsou poučeny o hygienických zásadách.
Polévku rozlévají p.kuchařky u stolečků, pro oběd si chodí děti k výdejnímu okénku pod dozorem
p.učitelky. Dojde-li k potřísnění podlahy (rozlitá polévka, rozbitý talíř), učiní nutná opatření,
aby nedošlo k uklouznutí a pádu. P.učitelky vedou děti k bezpečné obsluze při stravování a stolování.
Při čekání na jídlo zachovávají děti pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
Děti odcházející po obědě domů, dostávají odpolední svačinu zabalenou s sebou.
Pitný režim je v MŠ zajišťován od rána, kdy p.kuchařky donesou do tříd v uzavřených konvičkách
čaj (džus, vodu). V průběhu dne se čaj doplňuje, dle potřeby. Děti mají ve třídách vlastní označené
hrnečky, které každý den odpoledne umyjí p.kuchařky.
Úhrada stravného probíhá v MŠ zálohově, je stanovena ve výši 780,-Kč měsíčně.
Platba musí být provedena do 20-tého v měsíci na účet MŠ, č. 181520717/0300.
Finanční normativ pro celodenní stravování dětí je vyvěšen v chodbě MŠ k nahlédnutí.
Výše stravného – děti 3-6 let 37,-kč/den, děti 7 let- 39,- Kč/den (školní rok 2020/2021).
Stav svého účtu mohou rodiče zjistit na tel.č. 777 470 032.Informace podá vedoucí ŠJ p. Kloudová
Vyúčtování probíhá k poslednímu červnu a přeplatky jsou vráceny v průběhu měsíce července.
Veškeré změny ve stravování – přihlášení, odhlášení – musí rodič nahlásit nejpozději do 8,00hod.
osobně nebo telefonicky. Pokud rodič své dítě včas neodhlásí, první den je povinen stravné uhradit.
Tento den má rodič možnost si vyzvednout oběd v jídelně MŠ.
Opakované nezaplacení stravného konzultuje vedoucí ŠJ s p.ředitelkou, ta vyzve rodiče ústně a poté písemně.
Dojde-li k opaření strávníka, poskytne p.učitelka první pomoc a ohlásí úraz p.ředitelce MŠ.
Ředitelka školy provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, sepíše záznam o školním úrazu.
V Tachově
Vedoucí ŠJ Martina Kloudová

1.9.2020

