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Organizace stravování dětí
Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, o školním stravování a řídí se zásadami zdravé výživy a platnými výživovými
normami:



koeficientem 0,60 pro věkovou skupinu dětí 3-6 let
koeficientem 0,70 pro věkovou skupinu dětí 7 let

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku,
oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, či
pitnou vodu, která je neustále k dispozici na každé třídě). Děti mají možnost využívat nápojů
v průběhu celého pobytu v mateřské škole.
Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hod.
Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11.00 do
12:00 hodin ve ŠJ, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Nutností při vyzvednutí
stravy jsou vlastní přepravní nádoby. Zákonní zástupci mají povinnost nahlásit vyzvednutí
stravy neprodleně, nejdéle však do 7.30 hod.
Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte nejpozději do 12.00 hod předchozího dne
vyškrtnutím ze stravovací docházky příslušné třídy, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny,
ne však formou SMS. Neodhlášené obědy propadají.

Podávání přesnídávky:

08:30 – 09:00 hod.

Podávání obědů:

11:00- rozvoz polévky do tříd
11:20- výdej hlavního jídla

Podávání odpolední svačiny:

14:00-14:30 hod

V režimu prázdnin (letní prázdniny) strávníci zaplatí stravu v měsíci září. Povinností
zákonných zástupců dětí, které v září nastupují do jiné školy, je uhradit stravné (účet,
složenka) v dané splatnosti. Na základě výše uvedeného je možné platbu dále vymáhat.
Zákonní zástupci uhradí stravu dítěte k 4. dni v měsíci (bankovní účet, složenka). Dle
Vyhlášky o školním stravování cena stravného činí 39 Kč na den, z toho 8 Kč přesnídávku
a 8 Kč za svačinu a 23 Kč oběd. Sedmileté děti v návaznosti na zvýšenou výživovou normou
platí 26 Kč za oběd a 8 Kč přesnídávku a 8 Kč za svačinu. Navýšením potravinového
normativu dle vyhlášky č.17/2015 dochází k navýšení cen stravného.
Zákonní zástupci musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte
v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může
být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
S Vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznámeni prostřednictvím informačních panelů
v šatně příslušné třídy, prostřednictvím webových stránek mateřské školy a na informativních
schůzkách.

Organizace stravování zaměstnanců
Zaměstnanci náleží strava, pokud odpracuje alespoň 3 hodiny denně.
Hodnota obědů činí 35,- Kč.
Úhrada za oběd se provádí převodem z účtu a to v měsíci, kdy byla strava spotřebována.
Odhlašování obědů provádí zaměstnanec nejpozději do 12.00 hod předchozího dne
vyškrtnutím ze stravovací docházky, osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny, ne
však formou SMS. Neodhlášené obědy propadají.

V Českých Budějovicích dne:

Vedoucí školní jídelny:

