Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace
783 97 Paseka č.p. 143
Č.j. MšP/85/2017

V Pasece 21.9.2017

PROVOZNÍ A STRAVOVACÍ ŘÁD
VÝDEJNY STRAVY
MATEŘSKÉ ŠKOLY PASEKA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

I. PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY STRAVY
Pracovnice výdejny stravy se řídí platnými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a
směrnicemi:

-

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

-

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí

-

Vyhláška MŠMT 107/2005 Sb. o školním stravování

-

Provozní a stravovací řád, Sanitační řád, Pracovní náplně, Pokyny BOZP

Do výdejny stravy je strava dovážena ze školní kuchyně v Dlouhé Loučce. Výdejna stravy
dodržuje:

-

Stanovený pitný režim

-

Technologické postupy při vydávání jídla

-

Dobu výdeje jídla

-

Výdejna stravy vede předepsanou dokumentaci

Do výdejny stravy mají přístup pouze zaměstnanci se zdravotním průkazem. Ostatním
osobám je do těchto prostor vstup zakázán.
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II. STRAVOVACÍ ŘÁD VÝDEJNY STRAVY
Finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením, které je bezpodmínečně
nutné dodržovat a kontrolovat.
Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami. Zaměstnanci mateřské
školy, tj. učitelé i nepedagogičtí pracovníci, mají během pracovní doby nárok na jedno
hlavní jídlo, které je z části dotované. Doplňková jídla mohou ze školní kuchyně odebírat
pouze za plnou úhradu nákladů na potraviny, mzdových a provozních režií.
Dle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
přispívá zaměstnavatel zaměstnanci na každý odebraný oběd příspěvek ve výši 14,- Kč.

Časový rozvrh výdeje stravy:
Třídy

Přesnídávka

Oběd

Svačina

I.třída

8:30

11:05

14:05

II.třída

8:30

11:05

14:15

III.třída

8:30

11:15

14:15

Poplatky za stravné:
-

Poplatky za stravné (dále jen stravné) jsou hrazeny vedoucí školní kuchyně v Dlouhé
Loučce v hotovosti, po dohodě je možné platit i bezhotovostně

-

Stravné se hradí každý měsíc

-

Neuhrazení stravného je důvodem k přerušení docházky dítěte do mateřské školy
Paseka, příspěvkové organizace

Kategorie

Cena/ Přesnídávka

Cena/Oběd

Cena/svačina

Celkem

Děti MŠ do 6let

9,- Kč

19,- Kč

9,- Kč

37,- Kč

Děti MŠ do 7 let

9,- Kč

25,- Kč

9,- Kč

43,- Kč

Dospělí cizí strávníci

57,- Kč
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Nepřítomnost dítěte v mateřské škole:
-

Nepřítomnost dítěte je třeba mateřské škole nahlásit. Provozní pracovnice výdejny
stravy zajistí odhlášení stravy omluveného dítěte.

-

Stravu je možno odhlásit nebo přihlásit vždy do 8:00 hodin následujícího dne
v mateřské škole a to: telefonicky, osobně, nebo zápisem do sešitu k tomuto účelu
určenému. Sešit je uložen v prostorách šatny mateřské školy pod nástěnkou s nápisem
STRAVA.

-

V případě neomluvení nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je strava účtována v plné
výši.

-

Neodhlášený oběd, v případě náhlého onemocnění, si mohou rodiče vyzvednout a odnést
ve vlastních nádobách v době vydávání obědů tj. od 11:15 do 12:15. Výše uvedené platí
pouze pro první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Následující dny již nemůže být
dotovaná strava vydána.

Odchod dítěte po obědě:
-

V Mateřské škole Paseka přihlašujeme děti k celodennímu stravování. Dítě, které
odchází z mateřské školy po obědě, dostane odpolední svačinku do vlastního
potravinového boxu při odchodu domů.

V Pasece 21.9.2017

……………………………………
Bc. Radka Benešová, ředitelka mateřské školy

