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Vnitřní řád výdejny ŠJ – MŠ Pohádka
Č.j.: mand/201/2013
Účinnost od: 1.3.2013
Spisový znak: 1.2
Počet příloh: 0
Změny: k 1.3.2013 se ruší Vnitřní řád výdejny ŠJ – MŠ Pohádka ze dne 1.2.2012

Vnitřní řád výdejny ŠJ
MŠ Pohádka
Provoz výdejny ŠJ sídlící v prostorách MŠ Pohádka vyplývá ze:
- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění
pozdějších předpisů
- z platné legislativy, ve znění pozdějších předpisů
Platné zákony, vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.
I. Provoz výdejny
 výdejna poskytuje stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy
 provoz výdejny začíná v 6.30 a končí v 15.00
 výdej dopolední svačiny od 8.30 do 9.00
 výdej odpolední svačiny od 14.00 do 14.30
 výdej oběda od 11.30 do 12.30
 výdej oběda do jídlonosičů v 1. den nemoci dítěte od 11.15 do 11.30
 dietní stravování se poskytuje po dohodě na základě předloženého lékařského
potvrzení
II. Platba stravného
 dle aktuální směrnice o úhradě stravného
 platba probíhá formou bezhotovostního platebního styku na č. ú. 4200203767/6800,
variabilní symbol = rodné číslo dítěte
 cena stravného
děti do 6 let
děti 7 – 10 let
dopolední svačina
7 Kč
8 Kč
oběd
19 Kč
21 Kč
odpolední svačina
7 Kč
8 Kč
celkem
33 Kč
37 Kč
zaměstnanci
26 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na základě věku (věk se počítá vždy za
školní rok – září až srpen)
 přeplatek stravy do 100,- Kč bude na konci docházky dle dohody se zákonným
zástupcem dítěte vyplacen v hotovosti v kanceláři ŠJ, částka nad 100,- Kč bude
vrácena na účet nebo převedena na stravné žáka ZŠ Mandysova – písemná žádost
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 opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k
ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

III. Odhlašování stravného
 odhlášení stravy je nutno provést osobně, přes internet nebo telefonicky na čísle
495 279 750 vždy do 11 hodin předchozího dne, znovu přihlášení stravy není třeba
provádět.
 změna ve způsobu stravování je možná uskutečnit vždy od nového měsíce – písemná
žádost
 pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci)
nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.15 do 11.30
hodin do výdejny MŠ. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze
první den nepřítomnosti, pak musí být strava odhlášena.
 pokud zákonní zástupci své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni zaplatit cenu
stravy a 27,- Kč za náklady spojené s přípravou stravy.
V době stravování bezpečnost dětí provádí pracovník dle školského zákona § 29 odst. 2
Veškeré informace poskytne vedoucí ŠJ p. Zedková tel. 495 279 750.
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