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MATEŘSKÁ šrora KASEJovICE, pníSpĚvrovÁ oRGANIZACE, oKRES przpŇ-rIH

č.p. 106, 335 44 KASEJoVIcE

TEL.:37| 595l49

Aktualizace: 1.9.2020

Zaíizertl aprovozqýše uvedeného školského zaŤízení vymezují předpisy v platném znénÍ,

zejména:
zžkoně.56112004 Sb. Škohky zákon
zékoně.258n000 Sb. o ochraně veřejného zdtavi, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

vyhláška é.107n005 Sb. O školním stravování, ve zrrění pozdějších předpisů

vyhláška ě. B7r2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací sluŽby, ve znéni
pozdějších předpisů
uynuŮu č.'84Ď005 o nákladech na závodní stravování ajejich úhradě v příspěvkových

organizacích
Vnitřní řád školní jídelny

obědy ve školní jídelně se vydávají v době od 11.35 do 13.15 hodin, dle rozwhu ZŠ.

žacipfichlnejí vchodem ze zallrady lraŠ do šatny ŠJ, kde si odloží tašky a jiné školní pomůcky a

bundy.
žáci spořádaně vstupují do školní jídelny, v umývárně před vsfupem do jídelny si dŮkladně

umyjí a vydezinfikují ruce a poté se shromáždí před vstupem do školní jídelny.

žáci se při vstupu do jídelny řídí pokyny dozkajicího učitele a pracovníků školní jídelnY.

při čekání na jídlo žáci zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného

stolování.
Strava je vydávána jen strávníkům, kteří majizaplacené stravné!

Při přenosu jídla ke stolu a jeho konzumaci se žáci chovají ukázněně, neběhajÍ, neŽertují a

neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

Jídlo a nápoje se konzumují v jídelně u stolu zásadně v sedě. Hlavní jídlo a mouČníky, ovoce,

apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostoru Mateřské školy.

V případě opětovného, úmyslného znečišťování jídelny zbytky jídla, potravin,ovoce atď.,a

osiut rí"h prostor školy, včetně'zahrady budou žaci vyzváni k uklidu těchto prostorŮ

Strávníkům je vydávan kompletní oběd včetně masa a příloh.

žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jidla avráceni k dojídání. Po jídle žák odnese

tác s použitým nádobím na urěené místo, ztácuodebere talíře na výdejov} stŮl a příbory vloŽi
ao tUefienr, zbytky zta\iiílstírají pracovníci ŠJ
Stravující se pedagog v jídetně slecluje chování žáků po příchodu do jídelny, Při stolovánÍ,

odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příboru. Pedagog dohlíží nad bezpeČností

stravujících se-žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, pití, upadnuvší jídlo aPod.)



učiní pedagog nutná opatření, aby nedošlo k uklownutiprocházejících ŽakŮ. Ihned nechá

podlahu vytřít.
. -Dojde-li 

k opaření či jinému poškození zdravíve školní jídelně, iraz se ohlásí Personálu Školní

jidóhy a následně veáoucí šťohí jídelny, která p9skytne žaku první pomoc, ta oznamuje uraz

ieoiteii školy, ktery úrazzapíšeoó t<nitrý,íra?ů. Ředitel školy dále provádí další úkonY v souladu

s příslušným metodickým pokynem MSMT CR.

* Adresa školy: Mateřská škola Kasejovice, Příspěvková organlzace, Plzeň-jih, č.P.106,

335 44 Kasejovice
o Telefon:37l 595 149

* Adresa šJ: Mateřská škola Kasejovice, Příspěvková organizace, Plzeň-jih, ě.P.106,

335 44 Kasejovice

o Vedení ŠJ: Bc. Markéta Hlavničková _ vedoucí školní jídelny

Tel.: 371 5g5 l49,739 456 404, e-mail.: msjidelna.kasejovice@sentam.cz

Zásady provozu:_Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou é. 137n004 Sb., ve znéniPozdějŠÍch

předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován la zžkladé zásad zdtavé Ýžíw a dodrŽování sPotřebního koŠe

vybranýc}r_potravin (např. zeleniny, ovoce, luštěnin, ryb, mléka, ",),
zmeni iiaaníčku vykazena(při nedodání zhoží dodavatelem, nepřítomnosti

kuchařek,....)
Zák|adnílyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kancelaří školní jídelny.

Strávník má narok na oběd jen v případě, že mázaplacenou zálohu na stravu v Částce 500.- KČ u

;Jii 
" 

Zš a 1 000,- Kč u děti v tuŠ. Žatorr a je watná při ukončení stravování (9.třída, stěhovánÍ,

atd.). Je použita na nákup potravin azěástípokqývá případné opožděné platbY strávníkŮ, Či

dlužníků. A pokud nedluá stravné za jižuplynulé měsíce,

* Provoz ŠJ:
Pracovní doba:6.3 0_ l 1 .00 1 1 .3 0_ 1 3.00 (vedoucí školní jídelny)

6.30-1 1.00 1 1:30-15.00 hod. (kuchařky)

Výdejní doba: pro zaměstnance: 1 1.00- 1 1.30 hod.
pro Ň ŽŠ, ir_:s-rz.45 _13.15) hod. dle rozvrhu a potřeb zŠ(akce ZŠ,..)

pro odběr do jíďtonosičů: 11.15-11.30
(en v první den nemoci žákadlevyhl.č.107/2005sb)

poznámka: je zakánánodběr do skleněný a zrečištěných nádob.

Strava je určena k přímé spořebě
při odebraní stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za jeji eventuelní

znehodnocení způsobené nesprávnýrn zachžnenim (skladování v prŮběhu doPravY,

nedodržení přepravních teplot jidla atd. ....). Za nevyzvednutou nebo vČas neodhláŠenou

stravu r" n.porkytqe žádná náhrada, pokud si strávník v první den jídlo neodebere do

jídlonosičů, tak je poskytnuto na přídavek jiným dětem,



o objednávka stravování a odhlašování

přihlašování a odhlašování strávníků provádí zékot:rr$ ástupce dítěte osobně nebo telefonickY u

vedoucí školní jídelny do 13:00 hodin na následující varný den.

první den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiČi v Čase od 1 1 : l5 -
11:30 hodin před výdejem obědů strávníkům.

Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zásfupce strávníka odhlásit. Za neodhláŠené,

neodebranéjídlÓ se finanční nahrada neposkytuje aje počítaná plná sazbazaobéd, toje vČetně

věcné a mzdové režie ve ýší70,-Ké zaoběd.

odhlášení žikaze stravování nastálo se provádí osobně v kanceláří ŠJ, bude vYÚČtovrán

případný přeplatelďnedoplatek a wácena zá|oltaza stravovánÍ, pokud byla strávníkem

zaplacena.

Strávníci jsou automaticky přihlašovani na následující školní rok a to oPětovně, aŽ do 9. třidY

ZŠ. Jsou přihlášeni na všechny dny v týdnu (PO-PA)

proto je nutné dle nového rozvrhu si pokaždé na začátku školního roku PříPadné nastálo

odhbůené dny v lidnu movu v kanceiáři ŠJ, popř. telefonicky odhlásit (měnící se rozvrh

hodin).

. Úplata za školní stravování

úplata za školní stravování je určena qiší ťrnančního normativu ve qýŠe uvedené vYhláŠce o

školním stravování a ředitelem školy.

Žáciv době vyučovaní platí potravinovou nonnu dle věkové skupiny takto:

MŠ3_6let36o_Kč

vtŠ z let42,-Kč

7 - 10let 26,00 Kč

11-14let 28,00 Kč

15 a více let 30,00 Kč

Do věkov}ch skupin j soužácirzařar-ovfunna dobu školního roku, ve kterém dosahují

příslušného věku.
Žaměstnanci hradí pouze naklady na potraviny snížené o příspěvek z FKSP. Narok na oběd

má zaměstnun ., Úry odpracuje v dáném kalendářním dni v místě qýkonu práce alesPoň 3

hodiny. po dobu nemóci Ú dovolené mohou zaměstnanci odebírat oběd pouze za Plnou
hodnotu oběda. V případě nemoci je mofué první den odhltísit oběd na následující dny, v

opačném případě je jim účtována plná hodnota oběda.



. Úhrady za stravování

Bezplatně nej sou stravovací služby poskytovány.

K zajištění formy úhpdy ,,inkasování ze sporožiroqých účtů ,,(ČS a.s.) vedoucí Školní jídelnY

zajiši,uje inkasování príslusnych ěástek ze iporožirového účtu k I5.- 20. dni v měsíci za měsíc

dopředu.

po domluvě s vedouci šJ ke stravné platit hotovostní úhradou v kanceláři ÚČetní MŠ v ZŠ

vedle ředitelny. popř. jiným způsobem úhrady dle domlrrvy. Úhrada stravného musí Proběhnout

neprodleně po obdržení platebního lístku.

případné přeplatky stravného budou vráceny na konci školního roku na ÚČet strávníka (rodiěŮ),

orát rírn strávníkům platícím jiným způsobem než inkasem, dle oznélmení ÚČetní a vedoucí

školní jídelny o vyzvednutí u účetní MŠ ve stanoveném období dle oznámení

V případě nevyzvednutí přeplatku a nadálého stravování žáka, bude přeplatek PouŽit na

následující školní rok.

Strávník, který se již nestraluje a osobně si nevyádá přeplatek stravného ěi zá|ohu za

stravováí 6lóma ii ^a 
uhrazónou) a nebude možro se s ním jiným způsobem spojit má

možnost si toto vyŽvednout do tří let od ukončení stravování vyzvednout, jinak se PouŽijí k

hospodařeni v Šl.

o Doba prázdnin, popř. mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech j ídelna nevaří pto žáky ani zaměstn ance ZŠ , kaŽdý strávník j e automatickY

odhlášen.

Vaří se jen pro MŠ v době, kdy je oteťená, stanoveno ředitelem azÍtzovatelem ŠkolY.

o Dozírajícípracovníci

Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na ŽáIcy i v příPadě, Že

nejsou pověřeni dohledem nadžéky.

Vydávají pokyny k zajištění káfrIé žáků, hygienických a kultumích stravovacích návYkŮ.

. út<tio

Běžný uklid během provozrrí doby zajišťují v jídelně pracovnice Školní kuchYně, v§etně stolŮ a

podlahy znečištěné;iaiem_ ut<lid po ,t onŮ.ni provozní doby zajištuje pracovnice ŠJ.



. Hygiena a chování

strálmíci dodržují a řídí se základními hygienickými abezpečnostními pravidly provozu a..

dodržují je adálá se muší řídit dle akttr"íiních opatření ohledně COVID 19, vyvěšenými v ŠJ.

Podle zál<onaé.561120045B. (školslcý zákon) jsou stanoveny ve školském zařízenipodmínky
stravování.

V případě nevhodného chování a opětovného porušování pravidel provozního řádu školjídelny
může být strávník vykánánze školní jídelny a popř.vyloučen ze stravování § 31.

o Dotazy a připomínky

Dotazy,připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny.

o ostatní ustanovení

Vedoucí šk. Jídelny vydává soubor pokynů pro žÉt<y a rodiče - způsob přihlašovrání a odhlašování

ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žá/r'4 zpttsob placení atd.. Více informací o
stravování ve Vnitřní směrnici o stravování vydané Šr pri Mateřské škole Kasejovice, okres.

Plzeň-jih, 
-,l,,

Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dáIe tak, uŮ Uyty přístupny i rodičům, kteří
nevstupují do školní jídelny a to na nastěnce u hlavqího,vóhodu do Mateřské školy I. Stupně
nebo tel.: 371 595 l49,739 456 404.

Aktualizace Provozního řádu školní jídelny dle potřeby , zlnénv provozu ŠJ.

u tn i"/,. ".,.i§]L,\ 
Ěn:u.r ir§erouef.,

okres Fizeň -jin, psČ 33s 44 ., '
piispěvhvá organit8€o j ''

ičO:606tl2l9 ,"
.!..n':''

Ivana Ledvinová ředitelka MŠ Bc. Markéta Hlavničková vedoucí ŠJ
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