Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem,
Elišky Krásnohorské 2428
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čj.: EK 205/2018

Vnitřní řád školní jídelny
Zpracovaný dle:
- Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.
- Vyhlášky č. 137/2004 Sb.
- Školského zákona č. 561/2004 Sb.
- Vyhlášky o nákladech na závodní stravování č. 84/2005 Sb.
- Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Vše ve znění pozdějších předpisů.
Organizace zabezpečuje stravu pouze při docházce dítěte do zařízení.
Strava je v rozsahu: přesnídávka, oběd a odpolední svačina.
Doba výdeje: přesnídávka – 8,45 hod. Oběd – 11,30 hod. Svačina – 14,00 hod.
Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v provozovně. Pouze první den nemoci
dítěte lze neodhlášený oběd vydat do vlastních vhodných čistých nádob v době od 11, 00 – 11,30
hodin v chodbě u kuchyně MŠ. Je povoleno strávníkům občas podat některé druhy jídel i domůcelý kus ovoce, zeleniny, případně obalem opatřenou potravinu/ tyčinku, jogurt, přesnídávku apod. /
Stravné :

děti 3 - 6 let
děti 7 - 10 let
přesnídávka ..........8,-Kč
přesnídávka..............8,-Kč
oběd.....................19,-Kč
oběd........................22,-Kč
svačina...................8,-Kč
svačina......................8,-Kč
-----------------------------------------------------------------------------celý den ............. 35,-Kč
celý den ............... 38,-Kč
(bez odpolední svačiny … 27,-Kč) (bez odpolední svačiny … 30,-Kč)

Do kategorie 7 – 10 let patří děti, které v příslušném školním roce dovrší 7 let (vyhl. MŠMT ČR
č. 107/2005 Sb.)
V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
Přihlašování a odhlašování stravy:
---------------------------------------------- Stravné se přihlašuje a odhlašuje 24 hodin předem, nejpozději do 7 hodin ráno (osobně
nebo telefonicky, zasláním SMS zprávy na mobilní telefony).
- Neodhlášená strava se strávníkovi účtuje.
- Výše zálohy na stravné je stanovena na 750,-Kč na příslušný měsíc, splatná nejdéle
do 15. dne v měsíci (např. platba přijatá na účet MŠ dne 15.9. = zaplaceno stravné na měsíc září).
- K záloze na stravné je nutno přičíst úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 500,-Kč
(dle VS o úplatě za předškolní vzdělávání).
- Osvobození od úplaty je uvedeno ve Vnitřním předpisu o úplatě za předškolní vzdělávání
v mateřské škole.
1. Pravidelné měsíční doporučené zálohy .................................... 1.250,-Kč
2. Pravidelné měsíční doporučené zálohy předškolních dětí
a dětí osvobozených od úplaty .................................................... 750,-Kč
3. Pravidelné měsíční doporučené zálohy 7 letých dětí ................ 820,-Kč

- Neuhradí-li zákonný zástupce zálohu na stravné i poplatky, bude vyžadováno zaplacení
dlužné částky nejdéle tři dny po převzetí písemné upomínky zákonným zástupcem dítěte.
- Neuhradí-li zákonný zástupce upomínku v požadovaném termínu, ředitelka školy rozhodne
o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
- Vyúčtování stravného se provádí pravidelně po ukončení pololetí (v září a březnu).
Přeplatky z vyúčtování budou poukázány na účet, který byl zákonným zástupcem uveden
na přihlášce ke stravování.
(V případě změny to musí zákonný zástupce včas písemně nahlásit vedoucí stravování).
Jídelní lístek, stejně tak kontakty na jednotlivé třídy na pracovištích, jsou vyvěšeny v šatnách
dětí a na internetových stránkách MŠ - www.mskrasnohorske.cz.

Informace a kontakty pro odloučené pracoviště
MŠ Slunečná 1. a 2.:
=============================================
Kontakty pro odhlašování a přihlašování stravy na MŠ Slunečná 1. a 2.:
Telefonní číslo pevná linka: 499 623 940
Čísla pro zaslání SMS zprávy:
- Slunečná 1. - 1. třída (přízemí) ..... viz kontakty Slunečná 1
- 2. třída (nahoře) ..... viz kontakty Slunečná 1
- Slunečná 2. - pro třídy …. Modrý a Červený klobouček ….. viz kontakty Slunečná 2
- Slunečná 2. - pro třídy …. Žlutý a Zelený klobouček …....... viz kontakty Slunečná 2
- Veškeré trvalé změny ve stravování musí být nahlášeny písemně, týká se dětí:
- které nebudou denně odebírat odpolední svačiny
- s docházkou stanovenou na max. 4 hodiny denně
- které nebudou odebírat svačinu trvale některé dny (např. každé pondělí,
nebo pondělí a středa apod.)
- Pro nahlášení trvalé změny ve stravování požádejte paní učitelku (ve třídě, kam dítě
dochází) o tiskopis, na který změnu zapíšete a potvrdíte podpisem.
Způsob a termín platby pro MŠ Slunečná 1. a 2.:
----------------------------------------------------------------- Stravné se platí bezhotovostně, zálohově na účet MŠ u banky ČSOB, Dvůr Králové nad Labem
číslo účtu:
182 037 874/0300
variabilní symbol: bude přidělen vždy v září na přihlášce ke stravování
specifický symbol: Slunečná 1. ........... 0003
Slunečná 2. …....... 0005
Informace ohledně stravování a plateb za MŠ:
- PO - ČT : 6,30 - 14,00 hodin
- osobně v kanceláři stravování v MŠ
- nebo telefonicky: 499 623 940
vedoucí školní jídelny Slunečná 1. a 2.: Bezrová Iva

Informace a kontakty pro odloučená pracoviště
MŠ E. Krásnohorské a MŠ Verdek
=======================================
Kontakty pro odhlašování a přihlašování stravy na MŠ

E. Krásnohorské:

Telefonní číslo pevná linka: 499 320 193
Čísla pro zaslání SMS zprávy:
- pro třídy Opiček, Medvědů, Kočiček, Žabiček a Berušek ….. viz kontakty E. Krásnohorské
Kontakty pro odhlašování a přihlašování stravy na MŠ Verdek:
Telefonní číslo pevná linka: 499 621 372
Číslo pro zaslání SMS zprávy: viz kontakty Verdek
- Veškeré trvalé změny ve stravování musí být nahlášeny písemně - týká se dětí:
- které nebudou denně odebírat odpolední svačiny
- s docházkou stanovenou na max. 4 hodiny denně
- které nebudou odebírat svačinu trvale některé dny (např. každé pondělí,
nebo pondělí a středa apod.)
Způsob a termín platby MŠ E. Krásnohorské a MŠ Verdek:

------------------------------------------------------------------- Stravné se platí bezhotovostně, zálohově na účet MŠ u banky ČSOB, Dvůr Králové nad Labem
číslo účtu:
182 037 874/0300
variabilní symbol: bude přidělen vždy v září na přihlášce ke stravování
specifický symbol: E. Krásnohorské ....... 0001
Verdek ....................... 0006
Informace ohledně stravování a plateb za MŠ:
PO, ÚT, ČT, PÁ : 6,30 – 13,00 hodin
MŠ Verdek ST 6,30 – 15,00 hodin
- osobně v kanceláři stravování v MŠ
- nebo telefonicky: 499 320 193
vedoucí školní jídelny MŠ E. Krásnohorské a Verdek: Šenfeldrová Ivana
Vzhledem k tomu, že MŠ nemá stanovenou celkovou kalkulaci provozních nákladů, neposkytujeme
stravu cizím strávníkům.
Stravování zaměstnanců MŠ je upraveno VP o závodním stravování.
S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni /zákonní zástupci dětí i zaměstnanci/ při
zahájení nového školního roku, při nástupu do mateřské školy a při jeho aktualizaci.
Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti 1.9. 2018.

Ve Dvoře Králové nad Labem

Bc. Jaroslava Dlabolová, ředitelka MŠ

