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VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny
MŠ Libčice nad Vltavou okr.: Praha-západ
Chýnovská 367, 252 66 Libčice nad Vltavou
ŠJ MŠ Libčice nad Vltavou zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců MŠ přítomných ve
škole
(Sb.561/2004, vyhláška 84/2005, 107/2005 )
Stravování v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin
a rozpětím finančního normativu na nákup potravin.

Pracovníci školní jídelny
Hospodářka: Marta Štrosová, 50% úvazek
Kuchařka: Michaela Procházková, 100% úvazek
Kuchařka: Jitka Dvořáková, 100% úvazek
Kuchařka: Tereza Čermáková,100 % úvazek

Provoz školní jídelny
09.00 – 9.30 hod. - přesnídávka
11.30 – 12.00 hod. - oběd
14.00 – 14.30 hod. - svačina

Přihláška ke stravování
Současně s přihlášením dítěte k docházce do MŠ je dítě automaticky přihlášeno ke
každodennímu stravování v MŠ po dobu jeho přítomnosti ve školském zařízení.
Každou změnu je rodič povinen neprodleně nahlásit ve ŠJ.

Cena stravného
Děti
Personál
Přesnídávka…………… 7,-Kč
Oběd ………………… 18,- Kč
Oběd…………….….. 30,-Kč
Svačina……………….
7,-Kč_________________________________
Celkem
32,-Kč
Celkem
30,-Kč
Školní rok začíná 1.září a končí 31.8.
Dítě, které dovrší v tomto období 7 let, platí po dohodě s rodiči stejnou částku
jako děti mladší.
Rodiče hradí pouze náklady na potraviny, a to v plné výši.
V ceně jsou zahrnuty celodenní nápoje.
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Úhrada stravného
Platby se provádějí od 1. do 15. dne každého měsíce bankovním převodem. Platí se daný
aktuální měsíc, na jak dlouhou dobu bude platba uhrazena, si rodiče určují sami
(min. 1 měsíc, max. do konce daného školního roku). Opakované neuhrazení platby
stravného ve stanoveném termínu (pokud se s ředitelkou školy nedohodne jiný termín),
může být důvodem k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ
(zák. 561/2004 Sb. § 35 odst. odst. 1 pís. d).
Odhlašování stravy
Odhlašování stravy lze provádět pouze u učitelek ve třídách osobně, telefonicky nebo
SMS zprávou. Nejpozději však do 8.00 hod. aktuálního dne absence. Z provozních a
finančních důvodů není možné stravu odhlásit po stanoveném čase, strava je již nanormována
a připravuje se.
Odběr stravy v případech nepřítomnosti
1. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
2. Ve výjimečných případech, kdy dítě bude v den nepřítomnosti omluveno až po 8.00 h.,
může být strava po dohodě vyzvednuta.
Odběr do čistých jídlonosičů v době od 11.15-11.30 hod.
Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle §26 zákona
nedoporučujeme také použit hliníkové nosiče č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví, kdy je
osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně
nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě
ovlivnilo potraviny nebo pokrm.
Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání
do jídlonosiče.
Dle vyhlášky MZ č.137/2004 §25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.
Poučení strávníků:
Pokrmy uchovejte při teplotě teplých a studených pokrmů. Doporučujeme spotřebovat
nejpozději do 13.30 hodin.

Vyúčtování stravného na konci školního roku
Zůstatek stravného – přeplatek se vrací rodičům na začátku dalšího školního roku.
Žákům, kteří pokračují v docházce v dalším školním roce, se přeplatky převádějí do měsíce
září.
Za převod a řádné zdokumentování odpovídá ředitelka školy.
Tento vnitřní řád ŠJ je účinný od 1.9.2016.
V Libčicích nad Vltavou 30.8. 2016

Ředitelka školy: Zdena Frantová
Ved. šk. jídelny: Marta Štrosová
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Dodatek k Vnitřímu řádu ŠJ ze dne 30.8.2016
Změny:
Pracovníci školní jídelny
-novou pracovnicí školní jídelny se od 1.9.2017 stává Ludmila Zdanovcová (úvazek 100%)
jako kuchařka ŠJ, namísto Terezy Čermákové
Přihláška ke stravování
-s platností od začátku školního roku 2017/2018 (od 1.9.2017) vyplňují zákonní zástupci
dítěte přihlášku ke stravování, která je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Strávník
je tak závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy, kdy je škola v provozu. Změny ve
stravování je nutné hlásit ihned.

Marta Štrosová
Vedoucí školní jídelny
V Libčicích nad Vltavou dne 1.9.2017

