VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 MŠ Kosmonosy – příspěvková organizace, Pionýrů 781 

Č. j.
1/2016 - OŘ


Vypracovala:
Bc. Jana Křížková, ředitelka školy


Směrnice nabývá platnosti ode dne:
01. 01. 2016


Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
01. 01. 2016


Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.



I. Údaje o zařízení

Školské zařízení:	Školní jídelna mateřské školy Kosmonosy, okres Mladá Boleslav,

příspěvková organizace

Adresa:	Pionýrů 781, Kosmonosy 293 06

IČO:	75031426

Vedoucí školní jídelny:	Martin Vaněk

Telefon:	326 724 645

E-mail:	jidelnamskosmonosy@seznam.cz

Kapacita školní jídelny:       240 obědů

II.  Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy a školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s následujícími zákony a vyhláškami:

	zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


	vyhláška 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 samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů


	zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů


	vyhlášky 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů


Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

	děti mateřské školy – svačiny, obědy, přesnídávky
	zaměstnance mateřské a základní školy – obědy



Provoz jídelny 

Pouze v pracovní dny dle potřeby školského zařízení

Provozní doba 6:00 – 14:30

IV. Přihlášení k odebírání stravy

Zákonný zástupce vyplní přihlášku při nástupu dítěte do MŠ. Přihláška je platná po dobu docházky dítěte do MŠ.


V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu je možné den předem, poslední možnost je do 6:00 hodin v konkrétní den. Strava se přihlašuje a odhlašuje pomocí portálu www.strava.cz, nebo na telefonu  326 724 645, nebo emailem: jidelnamskosmonosy@seznam.cz. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Děti mají nárok na dotovanou stravu vždy jen první den nemoci, rodiče si ji mohou vyzvednout do přinesených jídlonosičů v době výdeje od 11:40 na daném pavilonu









VI. Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto:
strávníci
přesnídávka
oběd
svačina




děti 2 - 6 let
7,- Kč
18,- Kč
6,- Kč




děti 7 - 10 let
7,50,- Kč
20,- Kč
6,50,- Kč




Zaměstnanci školy

25,- Kč






VII.  Způsob platby stravného

1. Bezhotovostní platba

Všichni strávníci platící bezhotovostním převodem (inkasa) jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků, aby mohla být platba provedena v řádném termínu. 

Strava se platí předem vždy k 15. tému a to na celý následující měsíc. 

Konečné přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu odhlášeni ze stravného a tudíž nemohou navštěvovat MŠ.

Číslo účtu školy pro platby stravného: 43-2391580297/0100

2. Hotovostní platba

Úhrada stravného v hotovosti se provádí u vedoucí školní jídelny.








VIII. Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s kuchařem.

Jídelní lístek je zveřejněn na internetových stránkách školy  www.mskosmonosy.cz, ve školní jídelně a na nástěnkách.

Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.
IX. Vlastní organizace stravování

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy asistují při výdeji stravy dětem mateřské školy.

V mateřské škole se vydává dopolední svačina v době od 8:45 do 9:30, oběd od 11:40 do 12:10, odpolední přesnídávka od 14:30 do 15:00.

Výdej do jídlonosičů probíhá od 11:40.

Oběd zaměstnanců 11:00 – 11:30 

Strávníci odkládají použité nádobí na místo k tomu určené.

X.	Konzumace jídla

Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.

Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může dítě / žák na požádání dostat formou přídavku.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. V. tohoto provozního řádu. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.

Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

XI.  Stravování v době nemoci žáka

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.

Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.


XII. Závěrečná ustanovení

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na internetových stránkách školy  www.mskosmonosy.cz, či www.jidelnamskosmonosy.weebly.com ve školní jídelně a na nástěnkách mateřské a základní školy.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 01. 01. 2016.

V Kosmonosech dne 01. 01. 2016

