Mateřská škola speciální, Drahanská 779/7, Praha 8 – 181 00

Vnitřní řád školní jídelny
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Mateřská škola speciální, Praha 8 , Drahanská 7
Zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy
IČO: 63832674
Ředitelka: Mgr. Taťána Nesvedová
Vedoucí školní jídelny: Eva Čeřovská
Typ zařízení: školní jídelna – Mateřská škola speciální s internátní péčí
Stanovená kapacita: 60
Provozní doba školní kuchyně:
7,00 – 19,00
Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

§2 organizace školního stravování
a) školní stravování je zabezpečeno ve vlastním zařízení
b) vymezení rozsahu poskytovaných služeb podle §4
snídaně…………………. 7,30
přesnídávka…………….. 9,30
oběd……………………12,00
svačina…………………14,30
večeře………………… 17,30
c) výše finančních normativů podle §5 stanoven pro děti = platba
věková hranice 3 – 6 let:
věková hranice 7 – 10 let:
snídaně…………………..9,- Kč
snídaně…………………...9,- Kč
přesnídávka……………...7,- Kč
přesnídávka……………....7,- Kč
oběd……………………..21,- Kč
oběd…………………….19,- Kč
svačina…………………...6,- Kč
svačina……………………6,- Kč
večeře…………………...16,- Kč
večeře……………………16,- Kč
celkem…………………..57,- Kč
celkem…………………...59,- Kč
Do celkové částky je započtena částka za pitný režim Kč 3,- .

d)
e)
f)
g)
h)

výše finančních normativů pro dospělé strávníky (závodní stravování):
oběd……………………..26,- Kč
(platba 20,-Kč + 6,-Kč příspěvek z FKSP)
organizace rozvozu jídel – dodržování hygienických předpisů dle vyhl. č.137/2004 Sb.
způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými dětmi zajišťují pedagogové
jídla jsou konzumována na jednotlivých třídách
jídla se připravují v kuchyni a rozváží na jednotlivé kuchyňky dle hygienických
požadavků
záznamy o plnění výživových norem jsou uchovávány po dobu 1 roku

§3 zařízení školního stravování a jejich provoz
typ školního zařízení – školní jídelny (vývařovna i výdejna)

§4 rozsah služeb školního stravování – viz bod b, §2
§5 úplata za školní stravování – je určena výší finančního limitu – viz bod c, §2

Platba za stravu je hrazena složenkou nebo převodem z účtu, vždy do 15. v měsíci,
výjimečně v hotovosti. Vyúčtování stravného se provádí 1x měsíčně. Celková základní měsíční
platba za stravné činí Kč 1.200,-, a v dalších následujících měsících dle provedeného měsíčního
vyúčtování.
Odhlašování a přihlašování strávníků provádí pedagogové vždy ráno do 8,00 hod. a
hlásí v kuchyni.
Jídelní lístky se řídí zásadami zdravé výživy a výživovými normami pro školní
stravování – spotřebním košem vybraných potravin – stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce
č. 107/2005 Sb., a jsou v nich uvedeny i jednotlivé alergeny. Seznam alergenů je vyvěšen u
jídelního lístku na nástěnce. Školní jídelna vychází vstříc i strávníkům, kteří mají specifické
alergenní potíže.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.9.2017

Eva Čeřovská
vedoucí ŠJ

Mgr.Taťána Nesvedová
ředitelka

