Vnitřní řád školní jídelny
Mateřské školy Beruška
Pod Loretou 460/IV Chlumec nad Cidlinou
IČO: 75017423
Vyplývá ze:
- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 84/205 Sb., o nákladech na strav. ve znění pozdějších předpisů
- platných hygienických předpisů zejména vyhláškou č. 137/2004 v platném znění
- nařízení EP a rady 852/2004 v platném znění

Stravné
Stravné se platí zálohově bankovním převodem nejpozději do 20. dne v měsíci na další měsíc.
Platí se u České spořitelny a.s., převodem na účet MŠ Beruška
Číslo účtu: 108 585 6389/0800
Variabilní symbol: evidenční číslo přiřazené školní jídelnou
Opakované neplacení a nedodržení termínu splatnosti může vést k ukončení docházky do
mateřské školy. (viz.§ 35 odst.1 d) školského zákona.
Vyúčtování se provádí na konci školního roku a přeplatky se převádí do dalšího školního
roku. V případě ukončení docházky dítěte do mateřské školy se případný
přeplatek vrací převodem na váš účet.
Zákonní zástupci jsou povinni si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně
dodržet!!!

Výše stravného
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přesnídávka
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svačina
celkem
kategorie
2-5 let
2-5 let
předškoláci
předškoláci
7 let
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33,-

strávníci 7-10 let
přesnídávka
9,--Kč
oběd
20,--Kč
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8,--Kč
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37,-- Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
bez odpo. svačinky
26,-

33,26,37,29,-

školné
300,300,-

dopor. měs. záloha celkem
1000,- Kč
900,- Kč
700,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
700,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu celého školního roku, ve kterém
dosáhnou příslušného věku, to je od 1. 9. do 31. 8.

Přihlašování a odhlašování stravy
Strava se odhlašuje a přihlašuje přes program VIS Plzeň – strava.cz den předem do 12,00
hodin. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se žádná finanční ani věcná náhrada
neposkytuje.
Výdej oběda do jídlonosičů je možný pouze první den neplánované nepřítomnosti
(nemoci) dítěte a to v době od 10,30 do 11,00 hodin ve školní jídelně do vhodných a čistých
nádob (přísný zákaz vydávání obědů do skleněných nádob).
Oběd je určen k okamžité spotřebě!
Na dotovanou stravu má dítě nárok v době přítomnosti ve školce vždy včetně tekutin v rámci
dodržování pitného režimu.
Od druhého dne nepřítomnosti dítěte může MŠ oběd vydat, ale musí účtovat plné stravné, to
je 48,- Kč (18,- Kč oběd + 34,- Kč režie) nebo 50,- Kč (20,-Kč oběd + 34,- Kč režie) dle
věkové kategorie strávníka.
Jídelní lístek
Jídelní lístek se vyvěšuje na nástěnce v šatně každé třídy stejně jako ostatní informace
týkající se stravování. Sestavování se řídí zásadami zdravé výživy a s ohledem na plnění
výživových norem pro děti předškolního věku u vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005
Sb. příloha č.1
Školné
Výši školného určuje vnitřní Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání.
Úhrada školného se provádí stejným způsobem jako platba stravného,
zálohově se splatností do 20.dne předešlého měsíce, na účet MŠ Beruška.
Bezpečnost dětí po celou dobu stravování je zajištěna a specifikovaná v Bezpečnostních
opatřeních při práci s dětmi.
S vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče dětí seznámeni na začátku roku na schůzce
rodičů. Dále je ke shlédnutí na webových stránkách MŠ Beruška a k nahlédnutí v šatnách tříd
v naší školce.
Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty týkající se provozu školní jídelny u vedoucí
školní jídelny. Rodič má právo na informace související se školním stravováním.
Telefonní číslo:

ŠJ: 495 485 239

Mobil:

ŠJ: 778 717 574

Ludmila Novotná
vedoucí školní jídelny
V Chlumci nad Cidlinou 1.9.2019

MŠ: 495 485 520
MŠ: 602 202 620
Mgr. Vladimíra Žabková
ředitelka školy

