
Vnitřní řád školní jídelny

Adresa školy:

Mateřská škola Bílá, příspěvková organizace

Bílá 142

739 15, p. Staré Hamry

Telefon: 558 690 122

 E-mail: jidelna@skolkabila.cz

Vedení: Kateřina Kubačáková, vedoucí ŠJ

 

1) Zásady provozu

Školní jídelna při MŠ Bílá zajišťuje stravování pro děti z MŠ, zaměstnance MŠ, zaměstnance 
obecního úřadu Bílá, důchodce obce Bílá a ostatní cizí strávníky.

Provoz ŠJ se řídí novelou Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování,  která je vedena ve
sbírce zákonů pod číslem 463/2011. 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny a na www.skolkabila.cz

Dítě, přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ, má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd
a odpolední svačinu. V případě, že dítě přihlášené k celodennímu pobytu odchází před 14,00 hod,
ztrácí nárok na odpolední svačinu, která je dána ostatním dětem na přídavek. Kromě jídel zajišťuje
jídelna  pitný  režim (čaje,  ovocné  šťávy,  vitaminové  nápoje,  voda).  Děti  mají  možnost  pitného
režimu v průběhu celého pobytu v MŠ.

2) Provoz ŠJ

Výdejní doba pro děti MŠ a zaměstnance 11,30 – 12,00

Výdejní doba pro cizí strávníky 
(jídlonosiče)   

12,00 – 12,30

Žáci a ostatní strávníci  dbají  ve ŠJ a v prostorách školy všech pravidel hygieny a bezpečnosti,
dodržují pravidla slušného chování.

Vstup do jídelny je dovolen pouze stravujícím se žákům s pedagogickým dozorem.

3) Výše stravného

Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které
jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 463/2011 Sb., o školním stravování.
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Stravné:

Děti s celodenní 
docházkou

přesnídávka + oběd + svačina

7 + 17 + 7 = 31,00 Kč

Děti s polodenní 
docházkou (bez 
odpolední svačiny)

přesnídávka + oběd

7 + 17 = 24,00 Kč

Důchodci 35,00 Kč

Cizí strávníci 56,00 Kč

4) Platba stravného

Placení se provádí koncem měsíce na měsíc následující (s výjimkou září a ledna) v kanceláři ŠJ.
Termín výběru stravného je vyvěšen na nástěnce v šatně dětí a na www.skolkabila.cz

5) Přihlášky ke stravování

Přihlášku ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí ŠJ.

6) Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději  do 12,00 hod den předem, v pondělí  do 7,00 ráno
osobně  nebo telefonicky  na  čísle  558 690 122.  Neodhlášený a neodebraný  oběd je  strávníkovi
účtován.

Přeplatky stravného se převádí do dalších měsíců vždy ob jeden měsíc. To znamená, že přeplatek z
měsíce září je převeden do měsíce listopadu, z měsíce října do měsíce prosince atd.

 

7) Vyúčtování na konci školního roku, při ukončení odběru

Vyúčtování  na konci  školního roku se provádí  u dětí  odcházejících z  MŠ, vyplácí  se  hotově v
kanceláři ŠJ. 

Při ukončení odběru z jiného důvodu se vyúčtování provádí průběžně podle dohody.

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

9) Jídelní lístek

Je vyvěšen na nástěnce v šatně dětí a na internetových stránkách školy.

Při  sestavování  jídelního  lístku  postupuje  jídelna  podle  vyhlášky  č.  107/2005  Sb.  o  školním
stravování.  Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy, řídí se platnými výživovými
normami a dodržování spotřebního koše vybraných potravin pro děti předškolního věku.



10) Váhové normy

Pokrmy jsou připravovány dle receptur pro školní stravování, kde jsou uvedeny váhové gramáže
jednotlivých pokrmů.

Gramáž pokrmů pro děti (pokud není v recepturách uvedeno jinak), je obvykle poloviční, než u
dospělých strávníků. Každému dítěti je umožněno dostat přídavek.

Kalkulované váhové normy pro dospělé strávníky :

polévky………………………………………. 0,3l

zeleninové saláty, kompoty………………….. 120g(se zálivkou)

Přílohy houskový knedlík……………………………. 160g

rýže………………………………………….. 200g

brambory……………………………………. 250g

bramborová kaše……………………………. 250g

těstoviny…………………………………….. 200g

Maso (v syrovém stavu) vepřové, hovězí, kuřecí, krůtí………………. 100g

kuřata pečená, dušená (s kostí)……………… 250g

rybí filé………………………………………. 100g

uzenina………………………………………. 100g

11) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, návrhy, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí nebo
s ředitelkou školy. 

 

Zpracovala: Kateřina Kubačáková

V Bílé 1.9.2017


	Vnitřní řád školní jídelny
	1) Zásady provozu
	2) Provoz ŠJ
	3) Výše stravného
	4) Platba stravného
	5) Přihlášky ke stravování
	6) Odhlášky ze stravování
	7) Vyúčtování na konci školního roku, při ukončení odběru
	8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
	9) Jídelní lístek
	11) Dotazy, připomínky


