Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21,příspěvková organizace
Provozní řád školní kuchyně a stravování
vyplývá z vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 107/2005 Sb. a upravenými
vyhláškami č.17/2015Sb.,č.210/2017 Sb., upravené vyhlášky č.
137/2004Sb., novelou č. 602/2006Sb.,novelou č.463/2011Sb.,nařízení EU
852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby
- vstup cizím osobám do školní kuchyně je zakázán
- dítě v mateřské škole má právo odebrat oběd, jedno předcházející a jedno
navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem
/ vyhl. 107/2005 Sb. § 4 odst. 3/
- výdej pokrmů ve školní kuchyni od 11,30 - 11,45 hod. pouze 1.den
neplánované nepřítomnosti dítěte, kdy má strávník nárok na zvýhodněnou
cenu stravy dle vyhl. 107/2005 § 4 odst. 9.Rodič si odnese oběd ve
vlastním jídlonosiči. Vyzvednuté jídlo je určeno k okamžité spotřebě!
- školní kuchyně neposkytuje dietní stravování
- přihlašování a odhlašování dětí ze stravy se provádí den předem do 13,00
hod. a to osobně/ písemně do sešitu u vchodu do MŠ/ nebo telefonicky na
čísle 549 241 042. Nebude - li dítě řádně odhlášeno a stravu si neodebere,
tuto uhradí zákonný zástupce
finanční limit
strávníci 3-6let
přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim
cena celkem

finanční limit
strávníci 7-10let
9,20,6,3,38,-

11,23,7,41,-

Vyhláška č. 107/2005Sb. o školním stravování platná od 8.3.2005, v níž
došlo k poměrně zásadní změně, dle přílohy č. 2 se strávníci dělí do 4
věkových skupin,podle kterých se stanovují finanční limity na nákup
potravin.Z toho vyplývá, že dítě v mateřské škole, které dovrší 7 let v
průběhu školního roku platí již celý tento školní rok vyšší částku za
stravné.Školním rokem se rozumí období od 1.září do 31.srpna.
Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat
žádné vyjímky ani jiná alternativní řešení.
Platba stravného je prováděna:
- formou složenek - vždy do 5. v měsíci jsou přichystány na každém
oddělení a splatné do 15. v měsíci
- pravidelný příkaz - platba na účet MŠ 105752065/0300, variabilní symbol
bude přidělen po dohodě s vedoucí , platí se dvě částky stravné a školné a
splatný je k 10. v měsíci
Vrácení stravného
- při platbě složenkou / částka odečtena zpětně v měsíci, který se platí/
- při platbě bankou / vyúčtování 2 x za šk.rok, vrácením na účet k 30.6. a
31.12./, změnu účtu je povinnen zák.zástupce nahlásit
Jídelní lístek je vyvěšen v šatnách každého oddělení MŠ.
Dotazy či připomínky týkající se stravování má rodič možnost projednat s
vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy, která je nadřízená školní
kuchyni.
Vedoucí školní jídelny je přítomna : sudý týden - úterý, čtvrtek
6,30 - 15,00
lichý týden pondělí,středa,pátek 6,30 - 15,00
V Brně, 4.9.2017
Zpracovala: Straková Jaroslava

