Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace
Č.J.:74/2017
Platnost od: 1.9.2017

Vnitřní řád školní jídelny
Školní jídelna při Mat.škole Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, p.o. připravuje obědy pro
mateřskou školu a školské zaměstnance.
1.Práva a povinnosti strávníků a jejich zákonných zástupců:
- podávat stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování školního stravování je možno
prostřednictvím podání stížnosti u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky mat.školy
V případě nespokojenosti s vyřízením stížností či podnětu je možno se obrátit na
zřizovatele mat.školy Město Krnov, odbor školství.
2.Provoz a vnitřní režim
- finanční normativ na nákup potravin – příloha č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.
Věková skupiny:
do 6 let
7-10 let
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Celkem

8,-Kč
17,-Kč
7,-Kč
32,-Kč

8,-Kč
19,-Kč
7,-Kč
34,-Kč

-podmínky přihlašování a odhlašování jídel
Stravu je možno přihlásit nebo odhlásit den předem nejpozději do 10 hodin
- telefonicky : 554613021, e-mail: mszizkovasj@seznam.cz, osobně v jednotlivých
třídách mat.školy u p.učitelek
- v případě kdy dítě onemocní, je možno si stravu v první den nemoci vyzvednut
v kmenové třídě mat.školy před výdejem obědů, tj.nejpozději do 11.30 hodin.
V průběhu výdeje není možno z hygienických důvodů oběd vydat.
Další dny nemoci nebo nepřítomnosti je nutno dítě odhlásit. V případě, že tak
zákonný zástupce neučiní budou účtovány k ceně stravného i věcné a mzdové
režie.
- V případě opakovaného pozdního zaplacení může být dítě ze stravy z mat.školy
vyloučeno dle zákona 561/2004 Sb.
- způsob hrazení úplaty za školní stravování
- stravné je splatné předem a to převodem z účtu(po domluvě s vedoucí školní
jídelny),nebo poštovní poukázkou, kterou si vyzvednete v kmenové třídě nebo
hotově u vedoucí školní jídelny.
Trvalým inkasem : Platby zadané trvalým příkazem musí být převedeny na účet
mat.školy.
Číslo účtu mat.školy – 153242000/0300 nejpozději do 25 dne v měsíci na měsíc
následující. Při zadávání trvalého příkazu je nutné uvést variabilní symbol,který
obdržíte u vedoucí ŠJ. Vyúčtování u plateb trvalým příkazem se provádí 2 x ročně
vždy k 30.lednu a k 31.srpnu školního roku.
3.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků a jejich ochrana před rizikovým
chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

-

-

v době podávání jídel dohlíží na děti učitelky mat.školy a zodpovídají tak, za jejich
bezpečnost
před jídlem učitelky mat.školy dohlíží na to, že dítě má před jídlem vždy umyté
ruce
děti jsou vedeny k samoobslužnému systému – druhé jídlo si děti přináší samy ke
stolu, nádobí odnáší zpět na vozík – při těchto činnostech učitelky dohlíží, aby se
děti po třídě pohybovaly krokem
děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s nádobím a majetkem školní jídelny
úraz ve třídě při podávání stravy se bezprostředně hlásí ředitelce nebo zástupkyni
mat.školy a jsou provedeny kroky v souladu se školním řádem mat.školy

Případné dotazy nebo připomínky konzultujte s vedoucí školní jídelny, vždy v pondělí a
středu od 13.00 – 16.00 hodin, telefonicky na čísle: 554613021 nebo e-mailem:
mszizkovasj@seznam.cz.
Tento vnitřní řád školní jídelny byl projednán na třídních schůzkách a je vyvěšen na
webových stránkách mateřské školy www.mszizkovakrnov.cz
Mošová Ilona – vedoucí ŠJ

