


učiní pedagog nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá
podlahu vytřít.

. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdravi ve školní jídelně, úraz se ohlásí personálu školní
jídelny a následně vedoucí školní jídelny, která poskytne žáku první pomoc, ta oznamťle úraz
řediteli školy, který úraz zapíše do knihy úrazů. Reditel školy dále provádí další úkony r. souladu
s příslušným metodickým pokynem VtŠUr Čn.

* Adresa školy: IVíateřská škola Kasejovice, Příspěvková organizace, Plzeň-jih, č,p.106,

335 44 Kasejovice
o Telefon:371 595 149

* Adresa ŠJ: Mateřská škola Kasejovice" Příspěvková organizace, Plzeň-jih, č.p.l06.
335 44 Kase.iovice

. vedení ŠJ: petra stupková - vedoucí školru jídelny
Tel.: 37I 595 l49.739 456 404. e-mail.: msjidelna.kasejovice@,seznam.cz

. Zásady provozu:_Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. I37,2a04 Sb.. ve znění pozdějších

předpisů a hygienickými předpisy.
o Jídelníček je sestavován na základé zásad zdravé ýži:ry a dodržoviní spotřebního koše

r.ybraných potravin (např. zeleniny, ovoce, luštěnin. ryb- nrléka, ...).
o změnajídelníčku vyltrazena (při nedodání zboží dodavatelem. nepřítomnosti

kuchařek, ....)

o Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláří školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd jen v případě, že má zaplacenou zálohu na stravu v částce 500.- Kč u
dětí v ZŠ a 1000,- Kč u dětí v rraŠ. Zatona je vratrrá při ukončení stravování (9.t}íďa, stěhování,
atd.). Je použita na nákup potravin a z části pokr}vá případné opožděné platby strávníků, či
dlužníků. A pokud nedluží stravné za jižupIynulé měsíce.

o Provoz ŠJ:
Pracovní doba:6.30- l 1 .00 1 1 .30- 13.00 (r,edoucí 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 žÁky ZŠ: 1 1.J5- t2.45 -13.t5) hod. dle rozvrhu a potřeb ZŠ(akce ZŠ,..)
pro odběr do jídlo-nosičů: 1 1.15-1 1.30
(en v první deh nemoci žákad|evyh1. ěJa7D0O5Sb)

Poanámka: je zakazan odběr do skleněných aznečištěných nádob.
Strava je určena k přímé spořebě
Při odebráni strayy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její eventuální

mehodnocení způsobené nesprávným zacháaeďtrl (skladování v pruběhu dopravy,
nedodržení přepravních teplot jídla atd. .-..). Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou
stravu se neposkytuje žádná náhrada, pokud si strávník v první den jídlo neodebere do
jídlo-nosičů, tak je pos,kytnuto na přídavek jinýr" dětem.



o objednávka stravování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce 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 jídlo-nosiči v čase od 1 1:15 -
1 1:30 hodin před \aídejem obědů strávníkům.

Na další dny nepřítomnosti musí zákorrný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhláŠené.

neodebranéjídlo se finanční náhrada neposkytuje aje počítaná plná sazba za oběd, toje včetně

věcné a mzdové režie ve ýši70,-Kč za oběd.

Odhlášení žáka ze stravování nastálo se provádí osobně v kanceláři ŠJ, bude rryťrčtován

případný přeplatek/nedoplatek a vrácena záloha za stravování, pokud byla strávníkem
zaplacena.

Strávnícijsou automaticky přihlašováni na následujicí školní rok a to opětovně, až do 9. tŤídy

ZŠ. Jsou pŤihlášeni na všechn5, dn;, v týdnu (PO-PA)

Proto je nutné dle nového rozvrhu si pokaždé na začátku školního roku případné nastálo

odhlášené dny v t}-dnu znovu v karrceláři ŠJ, popř. telefonicky odhlásit (měnící se rozvrh
hodin).

. Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu ve výše uvedené vyhlášce o
školním stravování a ředitelem školy.

Žáci v době vyučování platí potravinovou noťrnu dle věkové skupiny takto:

nnŠr-6let36,-Kč

tvtŠ z |et 42,,-Kč

7 - l0let 26,00 Kč

71- 74let 28,00 Kč

15 a více let 30,00 Kč

Do věkoých skupin jsou žáci zqŤazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
příslušného věku.
Zaměstnanci hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek z FKSP. Nárok na oběd
má zaměstnanec, který odpracuje v daném kalendářním dni v místě výkonu práce alespoň 3

hodiny. Po dobu nemoci či dovolené mohou zaměstnanci odebírat oběd pouze za plnou
hodnotu oběda. V případě nemoci je možné první den odhlásit oběd na násiedující dny, v
opačném připadě je jim účtována plná hodnota oběda.



. Úhrady za stravování

Bezplatně nej sou stravovací služby poskytovány.

K zajištění formy úhrady ,,inkasování ze sporožiroých účtů ,,(ČS a.s.) vedoucí školní jídelny

zajišt'uje inkasování příslušných částek ze sporožirového účtu k 15.- 20. dni v měsíci za měsíc
dopředu,

Po domluvě s vedoucí ŠJ lze stravné platit hotovostní úhradou v kanceláři účetní MŠ v ZŠ
vedle ředitelny, Popř. jiným způsobem úhrady dle domluvy. Úhrada stravného musí proběhnout

neprodleně po obdržení platebního lístku.

Případné přeplatky stravného budou vráceny na konci školního roku na účet strávníka (rodiČŮ),

ostatním strávníkům platícím jiným způsobem než inkasem, dle oznámení Účetní a vedoucí
školní jídelny o lyzvednutí u účetní MS ve stanoveném období dle oznámení

V případě nelryzvednutí přeplatku a nadálého stravování žáka, bude přeplatek pouŽit na

následující školní rok.

Strávník, kteý se již nestravrrje a osobně si ner,yžádá přeplatek stravného či zálohu za

stravování (pokud jí má uhrazenou) a nebude možno se s ním jiným zpŮsobem spojit má

možnost si toto vyzvednout do tří let od ukončení stravování vyzvednout, jinak se pouŽijí k
hospodařeni v Šl.

o Dotla prázdnin, popř. mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna nevaří pro žáky ani zaměstnance ZŠ, každý strávník je automaticky
odhlášen.

Vaří se jen pro MŠ v době, kdy je otevřená, stanoveno ředitelem a zítzovatelem školy.

o Dozirajícípracovníci

Dospělí strávrríci jsou při pobytu v jídelrrě povinni působit výclrovně na žáky i v pr'ípadě, že

nejsou pověřeni dohledem nad žáky,

Vydávají pokyny k zajištění kazně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návykŮ.

. únio

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a
podlahy znečištěné 1iatem. Útaia po skončení provozní doby zajišt'uje pracovnice ŠJ.



. Hygiena a chování

Strávníci dodržují a řídí se základními hygienickými a bezpečnostními pravidly píovozu a
dodržují je a dále se muší řídit dle aktuálních opatření ohledně COVID 19, vyvěšenými v SJ.

Podle zákonač.56Il?,004 SB. (školský zákon)jsou stanoveny ve školském zařizeni podmínky
stravování.

V případě nevhodného chování a opětovného porušováníptavidel provomího řádu školjídelny
může být strávník vykázén ze 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 lydává soubor pokynů pro žáky a rodiče - způsob přihlašování a odhlašování
ke stravování, r,}dej jídla, ýdej jídla při onemocnění žáka, způsob placení atd.. Více informací o
stravování ve Vnitřní směrnici o stravování vydané Šr pn Mateřské škole Kase_iovice, okres.

Plzeň-jih.

Pokyny jsou tnale vy-věšeny ve školní jídelrrě a.dále tak. aby byly přístupny i rodičŮm, kteří
nevstupují do školní jídelny a to na nástěnce u hlavního vchodu do Mateřské školy I. Stupně

nebo tel.: 37l 595149^739 456 404.

Aktualizace Provozního řádu školní jídelny dle potřeby . zménv provozu ŠJ.

úúJ ,,J
Ivana Ledvinová ředitelka MŠ Petra Stupková vedoucí ŠJ
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