Vnitřní řád školní jídelny
1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, jimž je poskytováno stravování
v rámci hmotného zabezpečení formou celodenního stravování. Školní stravování se řídí
výživovými normami v dané kategorii strávníků a respektuje průměrnou spotřeb vybraných
druhů potravin.
2. Pokud je dítě přítomno v MŠ, když se podává jakékoliv jídlo, má povinnost se stravovat.
Režim stravování (podávání odpoledních a dopoledních svačin) lze přizpůsobit požadavkům
rodičů a předem dohodnout způsob stravování s třídní učitelkou. Pokud jde dítě občas po
obědě domů, dostává náhradou za odpolední svačinu ovoce. Je nutno tuto skutečnost ohlásit
ráno paní učitelce.
Z hygienických důvodů není možné donášení svačin a pití z domova!
3. Stravování je zajišťováno 3x denně, je dodržován pravidelný rytmus.
08:30 hod. – 09:00 hod. přesnídávka
11:30 hod. – 12:15 hod. oběd
14:30 hod. – 15:00 hod. odpolední svačina
V MŠ je po celý den zajištěn pitný režim (džusy, čaje, šťávy, čistá voda), venku jsou pitné
fontánky.
4. Výše stravného pro děti 3-6 let: 38,- Kč
přesnídávka
9,- Kč
oběd
21,- Kč
odpolední svačina
8,- Kč
Výše stravného pro děti 7 leté: 41,-Kč
přesnídávka
10,- Kč
oběd
23,- Kč
odpolední svačina
8,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
daného věku.
ŠJ si vyhrazuje právo upravit cenu stravného s ohledem na ceny potravin.
5. Způsob hrazení stravného
Stravné (se školným) se hradí bezhotovostně na číslo účtu ČSOB 153 390 636/0300 do 15.
dne v měsíci na příslušný měsíc. Dítěti může být po předchozím písemném upozornění
ukončena školní docházka, pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za
školní stravování (§ 35 zákona č. 561/2004 Sb.).
6. Podmínky odhlašování a přihlašování strávníků
Dítě se přihlašuje a odhlašuje den předem do 13:00 hod. nebo ten den ráno do 7:00 hod.
•
osobně ve třídě paní učitelce nebo u vedoucí ŠJ
•
písemně do sešitu v šatně dětí
•
e-mailem: skolnijidelna@msurybnika.cz
•
SMS na třídní mobil – číslo najdete na webu MŠ v kontaktech a v šatně dětí na
nástěnce
•
prostřednictvím aplikace „Naše MŠ“
Pokud dítě onemocní přes noc, rodiče si mohou do 11:00 hod. vyzvednout oběd ve školní
jídelně (pouze první den nepřítomnosti). Dopolední svačina bude vydána pouze v případě, že
se nejedná o potravinu rychle podléhající zkáze (pomazánka). Oběd musí být spotřebován
nejpozději do 14:00 hodin. Náhradou za odpolední svačinu bude ovoce (svačiny se připravují
v 13:30 hod.).

7.

S dotazy a připomínkami ke školnímu stravování se můžete obracet na vedoucí školní jídelny
telefonicky (denně od 10:00 hod. do 13:00 hod.) nebo po telefonické domluvě osobně.

8. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy, kulturnímu stolování a dodržování
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví svého i ostatních dětí.
Bruntál 01.09. 2021
Martina Hrušková
vedoucí školní jídelny

