MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEROV, LEŠETÍNSKÁ 5
se sídlem Přerov I -Město, Lešetínská 5, 750 02 Přerov, IČ 49558871

___________________________________________________________________________
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY STRAVY

Čl.1   Všeobecná ustanovení
Vnitřní řád školního stravování /dále jen školní jídelny- výdejny/, která je součástí Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5,příspěvková organizace, je zpracován na základě §30 zák. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jen školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny upravuje :
- podrobnosti k výkonu povinností a práv dětí a zákonných zástupců
- provoz školní jídelny -výdejny
-podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
-podmínky zacházení s majetkem
-pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstanci školy

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je vnitřní směrnicí školy.
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny vychází z právních předpisů:
-zák.č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /ŠZ/, ve znění pozdějších předpisů
-vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
-zák.č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
-vyhlášky č.84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování, jejich ůhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
-nařízení EU č.852/2004, o hygieně potravin
-zák.č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
-vyhlášky č.137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
-ve znění pozdějších změn

Povinnosti zákonných zástupců dítěte
Nepřítomnost a odhlášení oběda je nutno ohlásit a to formou:
- odhlášení 24 hodin předem v MŠ, v pondělí nejpozději do 8.00 osobně nebo telefonicky na č. 581 210 524 nebo 723 330 582 formou sms
Při náhlém onemocnění dítěte je možné si první den nepřítomnosti vyzvednout stravu v době od 11.00-11.30 hod. do vlastních nádob. Po vydání jídlonosiče již MŠ neručí za kvalitu stravy. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná, stravu NELZE odhlásit zpětně.

Stravovánív době nemoci
Děti mateřských škol mají nárok  na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem v mateřské škole. Dítě, které nebylo přítomno ve škole, nemá nárok na odebrání stravy.Vyjímkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Strava je určena pouze pro dítě. Zákonný zástupce dítěte může druhý a další dy nemoci dítěte stravu odebírat do jídlonosičů, ale pouze za plnou cenu. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu není poskytnuta finanční náhrada.

Práva zákonných zástupců:
-vznášet připomínky a podněty k práci školní výdejny
Práva a povinnosti dětí:
-dodržovat pravidla kulturního chování
-respektovat pokyny učitelek a zaměstnanců školy,školní jídelny- výdejny
-na poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy
-na respektování individuálního tempa při jídle
-na rozhodování o množství zkomzumovaného jídla/nepřípustné nutit děti do jídla/ 

4.Organizace provozu
a)školní výdejna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5
v místě poskytovaného vzdělávání /dále též strávníci/.
b)dítě má právo na odběr hlavního jídla - oběd,dvou jídel doplňkových - přesnídávky a svačiny v souladu s vyhl.107/2005 Sb.
c)školní výdejna vydává jedno hlavní jídlo - oběd a dvě jídla doplňková - přesnídávku a svačinu připravovanou v ZŠS Přerov, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov I - Město, vývařovna Kozlovská 44,Přerov
d)při přijetí dítěte do MŠ ředitelka školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování a předá přihlášku ke stravování k vyplnění, vyplněný formulář odevzdá  do  ZŠS ,vývařovny Přerov, Kozlovská 44, k rukám vedoucí školní jídlny
e)pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne formou z pitné vody, čaje nebo džusu. Děti mají pitný režim k dispozici po celý den. Při pobytu na školní zahradě jsou tekutiny donášeny dle potřeby dětí.
f)dítě, které je v době podávání stravy přítomno v mateřské škole se stravuje vždy
g)jídelní lístek je sestavován vývařovnou Přerov, Kozlovská 44, a to na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.Jednotlivá doplňková jídla jsou volena tak, aby vhodně doplňovala hlavní jídlo. Jídelníček je vždy předem vyvěšen na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy.


Časový průběh výdeje

                                                           KUŘÁTKA                BERUŠKY                     SLUNÍČKA                             
přesnídávka                                     8.30-8.55               8.40-9.00                       8.40-9.00                                

oběd                                               11.10-11.50            11.20-12.00                 11.30 - 12.10                          

svačina                                          13.55-14.30           13.55-14.30                   13.55-14.30


9.Provoz školní výdejny:
- od 6.15 - 16.30 hod. v provozních dnech mateřské školy
-školní výdejna se uzavírá ve dnech přerušení provozu mateřské školy, délku a termín určuje ředitelka školy na základě dohody se zřizovatelem
-přesnídávka se vydává v rozmezí od 8.30  - 9.00, oběd 11.20 - 12.00, přesnídávka od 14.00 - 14.30 hod.
Úplata za stravování je prováděna buď povolením k inkasu z bankovního účtu zákonného zástupce na ůčet č.1881779329/0800 - ZŠS Přerov, Kratochvílova 30, vývařovna Kozlovská 44, Přerov ve výši 800,-/900,-/Kč nebo v hotovosti přímo ve vývařovně u pí.vedoucí J.Novosadové, a to zálohově předem nejpozději k 25. kalendářnímu dni předcházejícího měsíce v provozních hodinách. O termínu výběru hotovosti jsou zákonní zástupci informováni sdělením na nástěnce školy v prostoru hlavní chodby.                  

Cena stravného je určena výší limitu, pro věkovou skupini dětí nad šest , tozn.děti 7-leté jsou zařazeny do kategorie strávníků 7 – 10 let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu šk.roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
Učitelky a ostatní pedagogický personál se stravuje společně s dětmi na jednotlivých třídách.
Děti jsou učitelkami i ostatními zaměstnanci školy a školní výdejny vedeny k ochraně majetku školní výdejny. V případě záměrného poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci.

Čl 2  Zásady provozu školní výdejny
-všichni zaměstnanci školní výdejny se řídí platnými a hygienickými předpisy a směrnicemi vydanými ředitelkou mateřské školy, a to zejména:
a) dodržují čistotu v kuchyni a přilehlých prostorách, které jsou její nedílnou součástí                                                      
b)dodržují technologii při výdeji jídla, sledují kritické body  HACCP
c)řídí se předpisy, které jim ukládá pracovní náplň
d)běžný úklid školní výdejny provádí pracovnice pro výdej stravy
e)utírání stolků ve třídách provádí provozní zaměstnankyně MŠ
f)nádobí myjí pracovnice pro výdej stravy po vydání hlavního jídla/hyg.důvody/


Čl.3 Nakládání s majetkem a potravinami
a) na dětské strávníky dohlíží pedagogický personál, popř.další zaměstnanci mateřské školy, vedou děti ke slušnému chování při stolování, k šetrnému zacházení s majetkem MŠ / jídelní soupravy, příbory,sklenice,ap./.Je zakázáno vynášet nádobí či příborů z prostor MŠ.
b)po ukončení jídla strávníci odevzdávají použité nádobí a příbory na určené místo
c)řídíme se  pravidly ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
d)v rámci bezpečnosti se strávníci chovají dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenykých pravidel stolování.

Čl.4 Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstnanci školy
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu a porozumění, názorové snášenlivosti, solidarity a důstonosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce a všechny zaměstnance Mateřské školy Přerov, Lešetínská 5.
Uvedený dokument nabývá platnosti dne 28.11.2019 do doby následující aktualizace, s       účinností nejdéle do 31.10.2022.


V       Přerově dne 28.11.2019



                                                                                                                                                          Zdeňka Studená
      






Příloha č.1    Vnitřního řádu školní jídelny – výdejny při Mateřské škole Přerov, Lešetínská 5



Kalkulace cen stravného
                                                                    přesnídávka                    oběd                  svačina                
3-6 let                                                                     9,-                          17,-                     8,-
7-10 let                                                                   9,-                          21,-                     8,-
cizí strávníci                                                                                          75,-



