Vnitřní provozní řád
školní jídelny při ZŠ Podolí u Brna
pro školní rok 2014 – 2015
1.

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance základní a
mateřské školy a cizích strávníků. Tito odebírají obědy do jídlonosičů, je zakázáno
jejich stolování ve ŠJ.

2.

Děti mateřské školy a žáci základní školy jsou ke stravování řádně přihlášeni vyplněnou přihláškou ke stravování, k založení do školní matriky školského
zařízení
§ 28 odst.. 1 písm. b) školského zákona.

3.

Děti MŠ a ZŠ odebírají dotovanou stravu pouze po dobu pobytu ve školním
zařízení, při odchodu dítěte celodenního po obědě, musí svačinku den předem
odhlásit, není nárok na její vydání přes ulici. Při pozdním odhlášení svačinky, tato
propadá. Dle vyhlášky 114 o MŠ,§ 122 hmotné zabezpečení,školní stravování po
dobu pobytu ve škole a školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c). Pitný
režim v MŠ - po domluvě s rodiči.

4.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle zákona o školním
stravování č. 463/2011 Sb. vyhláška 107/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2012, viz
příloha č. 2 k vyhlášce 107/2005 Sb. finanční limity na nákup potravin. Tato příloha
vyvěšena na nástěnkách v MŠ.
Polodenní stravování dětí MŠ
Celodenní stravování dětí MŠ
Žáci ZŠ 1. – 4. roč.
Žáci ZŠ 5. roč.
Zaměstnanci

-

2532,20,22,22,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

přesn. 7,- Kč
oběd 18,- Kč
25,- Kč polodenní
svač.

7,- Kč
32,- Kč celodenní

Děti MŠ, které ve školním roce 2014-2015 /nar. 1.9.2007–31.8.2008/ dosáhly 7
roků, budou od září 2014, platit oběd žáka 1.ročníku ZŠ 20,- Kč.

Školní rok je od 1.9.2014 do 31.8.2015
Přesnídávka 7.leté =
Polodenní 7.leté = dopol. svačina 8,- + oběd 20,=
Celodenní 7.leté = dopol. svačina 8,- + oběd 20,- + svač. 7,- =

8,- Kč
28,- Kč
35,- Kč

Žáci 4. roč. ,kteří ve šk. roce 2014-2015 / nar. 1. 9. 2003 -31. 8. 2004/, dosáhly
11 roků, budou od září 2014, platit oběd žáka 5. ročníku – tj. 22,- Kč.
5.

Poplatky za stravování jsou hrazeny bezhotovostní formou,a to
buď složenkou nebo bankovním převodem, trvalým příkazem.
Úhrada stravného bude vždy
do 30. v měsíci na měsíc následující, tzn. platba předem, na účtu školní jídelny!
Neuhrazení stravného včas v určeném termínu – strávník bude neprodleně
informován. Po nezaplacení bude strávník (dítě MŠ, žák ZŠ, cizí strávník) vyřazen
ze stravování do doby uhrazení stravného. Dítě MŠ bude též následující den
vyřazeno z docházky do MŠ dle Vnitřního řádu Mateřské školy Podolí.

6.

Odhlašování a přihlašování obědů je možno přes internet přihlašovacím jménem a
heslem strávníka na internet. stránkách : strav.nasejidelna.cz/0085 a to do 13 30
den předem. Další možnost je telefonicky do ŠJ na čísla 544247612, 725111639.
V šatnách MŠ jsou k dispozici ještě deníčky, kde je také možno strávníka odhlásit a
to pouze do 13 hodin. Po této době obědy již nelze odhlásit.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče a
v MŠ do 13 hodin a ve šk. jídelně do 13 30 hodin.V době nemoci není odběr obědů
povolen.
Za kvalitu a teplotu oběda v jídlonosiči ŠJ odpovídá pouze v době výdeje.

7.

8.

Výdejní doba v MŠ : dopol. svačina - 9 00 hod
11 45 hod
oběd odpol. svačina 15 00 hod
Výdejní doba ve školní jídelně je denně od 11 30 do 13 30 hodin.
Provozní doba školní jídelny od 5 30 do 15 30 hodin.

V Podolí 1. 9. 2014

vedoucí školní jídellny

