Organizační a provozní řád školní jídelny
v MŠ Beruška, Plovdivská 6, Brno
1. Zásady provozu
provoz školní jídelny se řídí vyhl. o školním stravování č. 107/2005Sb.
2. Provoz školní jídelny
Pracovní doba:
- ved. školní jídelny: úterý 7,00–13,00 hodin a čtvrtek 10,00-16,30 hodin
- kuchařka 6.00-14.30 hod.
3. Ceny stravného
přesnídávka
oběd
svač.
celkem

děti 3-6 let

děti 7-10 let

11,- Kč
24,- Kč
11,- Kč
46,- Kč

12,- Kč
26,- Kč
12,- Kč
50,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém
dosahují příslušného věku (viz. vyhl. 107/2005 Sb.)
Tzn. že dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku, platí již celý tento školní
rok vyšší částku za stravné – školním rokem se rozumí období od 1.září do 31.srpna
Pokud by finanční limit nestačil pokrýt zásady správné výživy, bude stravné
zvýšeno.
4. Placení stravného
Stravné se platí bankovním převodem na účet MŠ 13237621/0100 a to vždy
nejpozději do 15.dne v měsíci!!
První měsíc školního roku uhradí rodiče plnou částku stravného + školné (školné
platí pouze děti, které nejsou osvobozeny od platby). V dalším období bude hrazena
strava dle aktuální částky k platbě za nový měsíc, která je uvedena v aplikaci
strava.cz, nebo na webových stránkách www.strava.cz. Začátkem každého nového
měsíce obdrží rodiče emailovou zprávu s aktuálním zůstatkem konta.
Při platbách je nutné vždy uvést variabilní symbol, který je dítěti přidělen.
Rodiče jsou povinni platit stravné i školné včas, jinak dítě nemá nárok na stravu.
Částky pro zadání stálých plateb trvalým příkazem:
celodenní stravné

děti 3–6 let
920,- Kč + 500,- Kč školné

děti 7–10 let
1000,-Kč

5. Přihlašování a odhlašování dětí ze stravy
Ke stravování je nutné dítě přihlásit (odhlásit) 24 hod. před započetím stravování,
vždy nejpozději do 12,00 hod. pro následující den a to na webu www.strava.cz
nebo v aplikaci strava.cz, kde jsou podrobně všechny informace!
Všechny děti jsou od nového školního roku automaticky přihlášeny k celodenní
stravě, rodič provede elektronicky případnou odhlášku.
V případě náhlého onemocnění dítěte si může rodič první den přijít pro oběd do
jídlonosiče. Není však možné odebírat obědy po celou dobu nemoci dítěte. Cena
neodhlášených obědů, ať už vyzvednutých či nikoli, se zvyšuje o další –
mzdové a věcné náklady. Tato částka musí být dětem zpětně zaúčtována a
zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit (vyhl. 107/2005 Sb. o školním
stravování).
Plná cena neodhlášených obědů činí: 126- Kč na den pro děti 3-6 let
130,- Kč na den pro děti 7-10 let
6. Výdej obědů do jídlonosičů
Pouze první den v době nemoci – od 11.15 - 11.30 hod. (hlavní vchod do kuchyně).
Později kuchařky vydávají obědy dětem ve třídách!
Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.
7. Jídelní lístek
ŠJ připravuje stravu dětem z mateřské školy – přesnídávku, oběd a svačinu.
Jídelníček je sestavován podle zásad racionální a výživové hodnoty a vyvěšen
v šatnách dětí a na www.strava.cz
Dětem je k dispozici po celý bylinný nebo ovocný čaj a čerstvá pitná voda. Intervaly
mezi jídly jsou maximálně tříhodinové.
Rozsah stravování je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno
v MŠ, vždy stravovalo.
8. Diety, výjimky u alergických dětí
Rodiče těchto dětí se přijdou domluvit k vedoucí školní kuchyně a musí mít s sebou
potvrzení ošetřujícího lékaře (zprávu)
Naše zařízení diety dětem nepřipravuje.
9. Závěrečná ustanovení
Tento organizační a provozní řád jídelny nabývá účinnosti dnem 1.9.2022
Je k dispozici na každém oddělení a zákonní zástupci jsou s ním seznámeni na
informační schůzce.
Jakékoliv dotazy a přání vyřizuje ved. stravování: Bc. Michaela Slováková
ředitelka MŠ: Bc. Hana Durchánková

V Brně dne 27.06.2022

Vypracovala: Michaela Slováková
vedoucí ŠJ při MŠ Plovdivská 6
tel. 549 245 245

…………………..
ředitelka MŠ

………………………………
vedoucí ŠJ

