Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace

Organizační a provozní řád školní jídelny (ŠJ)
1. Zásady provozu
Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005Sb. ze dne 25.2.2005.
2. Provoz školní jídelny
Pracovní doba:
- vedoucí školní jídelny denně
- vedoucí kuchařka denně

7.30 – 14.00 hod.
6.00 – 14.30 hod.

3. Ceny stravného

přesnídávka
oběd
svačina
celodenní strava

strávníci 3 - 6 letí

strávníci 7 - 10 letí

10,00 Kč
24,00 Kč
8,- Kč
42,- Kč

11,- Kč
27,00 Kč
8,- Kč
46,- Kč

Do příslušné věkové skupiny jsou strávníci zařazeni vždy ve školním roce, ve kterém dosáhnou
příslušného věku (viz vyhláška č. 107/2005 Sb.). Školním rokem se rozumí období od 1.9. do 31.8. roku
následujícího, tzn. že dítě, které v průběhu školního roku dovrší 7 let, platí již celý školní rok vyšší
částku za stravné.
Pokud by finanční limit na stravné z důvodu zdražení potravin nestačil pokrýt zásady správné
výživy dětí předškolního věku, bude přikročeno ke zvýšení stravného.
4. Placení stravného
Stravné lze platit příkazem z účtu zákonného zástupce strávníka nebo trvalým příkazem
dohodnutou pravidelnou částkou na účet MŠ u KB Brno, č. účtu 120630621/0100. Ve výjimečných
případech lze stravné uhradit hotově v kanceláři ŠJ. U všech plateb uvádějte variabilní symbol
dítěte přidělený vedoucí stravování na začátku školního roku, pod kterým je dítě vedeno
v seznamu strávníků v databázi ŠJ. Do zprávy pro příjemce žádáme uvést jméno a příjmení dítěte,
třídu. Vyhnete se tím nedorozuměním spojeným s přiřazováním plateb jednotlivým strávníkům.
Stravné se platí předem a je splatné vždy do 15. dne v měsíci. Přeplatky či případně nedoplatky
stravného se promítnou v záloze stravného v měsíci následujícím.
Vyúčtování přeplatků na konci školního roku:
- dětem, které v MŠ zůstávají v dalším školním roce, se přeplatek převede do platby na další
školní rok(v případě vyšších přeplatků lze individuálně na základě domluvy také vrátit zpět
na účet)
- zákonným zástupcům dětí, které z MŠ odchází, budou přeplatky vráceny na účet do konce
srpna.
- V žádném případě NELZE převádět finance na položku školného.
Platby stravného na kalendářní měsíc:

2 svačiny + oběd

dítě 3-6 let
924,- Kč/měsíc

dítě 7-10 let
1012,- Kč/měsíc

5. Přihlašování a odhlašování dětí
Každé dítě zapsané do MŠ je automaticky bráno jako dítě přihlášené na stravu.
Odhlašování dítěte ze stravy probíhá pouze přes internet na www.strava.cz
a to do 13.00 hodin předešlého dne.
Výběr jídelny: 6123
Uživatel: přidělený variabilní symbol dítěte na začátku školního roku
Heslo: přidělený variabilní symbol dítěte na začátku školního roku (lze změnit)
Do MŠ Hudcova 435/47 ,Brno byly všechny děti přijaty k celodennímu pobytu s celodenní stravou,
tudíž není možné odhlašovat přesnídávku nebo odpolední svačinu jednotlivě. Musí se přihlašovat nebo
odhlašovat pouze celý den. Po skončení kalendářního měsíce obdrží zákonní zástupci dítěte vyúčtování
stravy dítěte za daný měsíc prostřednictvím e-mailu uvedeného v Přihlášce dítěte ke školnímu
stravování.
Pokud zákonný zástupce nestihne dítě ze stravy odhlásit (náhlé onemocnění a pod.), může si oběd
vyzvednout první den nepřítomnosti do vlastního jídlonosiče v kuchyni ŠJ MŠ Hudcova 47 v době od
11.15 - 11.40 hod. (zvonek u vchodu - suterén MŠ) a v odloučeném pracovišti v MŠ V Újezdech 5
v době od 11.30 – 11.45 hod.
Obědy odebrané do čistých jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě, za jídlo ručíme do doby
výdeje!
Nárok na dotovanou cenu stravy tj.pouze za cenu potravin má strávník pouze první den
neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhl. č. 107/2005 Sb. § 4, odst. 9 o školním stravování).
V případě pravidelné plánované nepřítomnosti nelze v tyto dny stravu odebírat.
6. Jídelní lístek
Jídelní lístek je vyvěšen v šatně dětí každé třídy a na webových stránkách školy s odkazem na
www.strava.cz.
Naším cílem je poskytovat dětem pestrou, chutnou a nutričně dobře vyváženou stravu. Syrovou
zeleninu a ovoce podáváme co nejrozmanitější a co nejčastěji dle nabídky dané roční dobou a
našimi finančními limity. Pitný režim v MŠ je zajištěn po celý den provozu. Škola je registrována
v programu „Skutečně zdravá škola“.(Stříbrný certifikát)www.skutecnezdravaskola.cz
Ochutnávku stravy z řad rodičů je možno provést po domluvě s vedoucí ŠJ v době určené k
vyzvednutí jídla, v čase mezi 11.15 - 11.40 hod. a provést zápis do degustačních listů.
Na jídelním lístku jsou informace o přítomných alergenech v denní stravě, kterou jídelna pro své
strávníky připravila. Změna jídelního lístku vyhrazena.
7. Závěrečná ustanovení
Tento organizační a provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.9.2018.
Je k dispozici v každé třídě MŠ.
Dotazy, připomínky a přání lze projednat s vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky na tel. čísle: 533 338 320
každý pracovní den od 7.30 - 14.00 hod.

Vypracovala: Ivana Baláková
vedoucí ŠJ
při MŠ Brno,Hudcova 435/47,p.o.
V Brně dne 30.8.2018

