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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
MŠ Libčice nad Vltavou, okr. Praha-západ
Chýnovská 367, 252 66 Libčice nad Vltavou, IČO: 75034298
Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon,
zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním
stravování, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích, nařízením EU č.
852/2004 o hygieně potravin.
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, dodržováním výživových norem u
sledovaných potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin.
Školní jídelna zabezpečuje společné stravování dětí a zaměstnanců MŠ přítomných ve škole.

Provoz školní jídelny
Doba výdeje stravy: přesnídávka
oběd
odpolední svačina

09.00 – 09.30 hod.
11.30 – 12.00 hod.
14.00 – 14.30 hod.

Jídelní lístek
Jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách a na webových stránkách školy. Na
jídelním lístku jsou uváděny alergeny, které jsou v pokrmech obsaženy.
Cena stravného
Děti
Personál
Přesnídávka…………… 8,-Kč
Oběd ………………… 20,- Kč
Oběd…………….….. 33,-Kč
Svačina……………….
8,-Kč_________________________________
Celkem
36,-Kč
Celkem
33,-Kč
V ceně stravného jsou zahrnuty celodenní nápoje.
Dítě, které dovrší v průběhu školního roku (1.září-31.srpen) 7 let, platí po dohodě s rodiči
stejnou částku a dostává stejnou velikost porce jako děti mladší.
Pitný režim
V každé třídě je po celý den dětem k dispozici čistá pitná voda. Děti se obsluhují samy nebo
za pomoci třídních učitelek, podle vlastního pocitu žízně. Ke svačinám a obědu jsou
podávány teplé či studené nápoje dle jídelního lístku (mléko, různé typy čajů, ovocné mošty a
nektary, šťáva, kakao, bílá káva..).
Organizace stravování
Děti se stravují ve svých třídách u stolečků. Jsou vedeny k samostatnosti a učí se správným
stravovacím návykům. Samy si připravují na stůl příbory a skleničky s pitím. Nejstarší žáci se
učí sami si nalévat polévku z polévkové mísy, kterou jim na stůl připraví kuchařka či
pomocný personál. Děti mají možnost přídavků stravy. Za dodržování hygienických předpisů
při výrobě a výdeji stravy je zodpovědný personál ŠJ. Bezpečnost a ochrana dětí při podávání
jídel a při stravování je zajištěna pedagogickým dohledem. Za čistotu stolů a podlah
odpovídají uklízečky.
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Přihlašování stravy
Při nástupu dítěte do MŠ vyplní 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.
ŠJ není povinna zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem
s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si v případě potřeby vlastní stravu do
MŠ. Strava je uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě. Za obsah
přineseného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.
Úhrada stravného
Úhrada platby stravného je prováděna společně s úplatou za předškolní vzdělávání (školné)
od 1. do 15. dne každého měsíce bankovním převodem na účet MŠ na aktuální měsíc. Po
domluvě je možné zaplatit stravné v hotovosti v úředních hodinách u vedoucí školní jídelny.
Rozpis předpisu plateb na daný měsíc i bližší informace o zadání platby jsou vyvěšeny na
informačních nástěnkách.
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).
Vyúčtování stravného probíhá na konci každého školního roku. Přeplatky jsou rodičům
odchozích žáků vráceny zpět na bankovní účty, ze kterých platba stravného probíhala.
Žákům, kteří v docházce pokračují, je přeplatek převeden do dalšího školního roku.
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, připravuje
se a je povinnost ji zaplatit.
Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
První den neplánované nepřítomnosti (když nebylo možné stravu včas odhlásit), může být
strava po dohodě vyzvednuta ve vlastním jídlonosiči v době od 11.15-11.30 hod.
Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme. Nedoporučujeme také použít
hliníkové nosiče dle §26 zákona č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví..
Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy vydávaných do jídlonosičů do okamžiku výdeje.
Doporučujeme spotřebovat nejpozději do 12.30 hod. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá
škola zodpovědnost.
S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a jejich zákonní zástupci seznámeni jeho
zveřejněním na informačních nástěnkách a na webových stránkách školy.
Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 2.1.2018.
V případě dotazů, podnětů či připomínek se můžete obrátit na vedoucí ŠJ či na ředitelku
školy.
Marta Štrosová
Vedoucí školní jídelny
V Libčicích nad Vltavou dne 14.12.2017

Zdena Frantová
Ředitelka školy
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