VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Mateřská škola Katusice, okres Mladá Boleslav, U Mateřské školy 124,
294 25 Katusice
Vypracoval: Marta Paľová
Schválil: Bc. Helena Kučerová

Organizace provozu stravování
1. Ve školní jídelně se stravují děti mateřské školy, základní školy,
zaměstnanci škol a cizí strávníci.
2. Zájemci o stravování jsou povinni vyplnit přihlášku ke stravování,
s výjimkou zaměstnanců a cizích strávníků.
3. Platba obědů probíhá zálohově na následující měsíc. Stravné musí být
zaplaceno do 15. dne předchozího měsíce na účet Mateřské školy
Katusice, nebo v hotovosti od 7.00 – 8.30 hod. a od 12.30 – 15. 00 hod.
u vedoucí školní jídelny.
4. Výše stravného je dána normami pro jednotlivé věkové kategorie
a kalkulací cen dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.:
MŠ celodenní strava (do 6let)

přesnídávka
oběd

18,- Kč

svačina

7,- Kč

pitný režim

3,- Kč

celkem
MŠ celodenní strava (od 7 let)

7,- Kč

přesnídávka
oběd

35,- Kč
8,- Kč
21,- Kč

svačina

7,- Kč

pitný režim

3,- Kč

celkem

39,- Kč

ZŠ – věková kat. 7 – 10 let (zpravidla 1. – 4. ročník)

21,- Kč

ZŠ – věková kat. 11 – 14 let (zpravidla 5. ročník)

24,- Kč

Zaměstnanci

24,- Kč (příspěvek FKSP: 11,- Kč)

Cizí strávníci

65,- Kč

Pitný režim je zajišťován v každé třídě po celý den.
5. Dozor zajišťují pedagogové.
6. Vynášení pokrmů z jídelny je zakázáno (s výjimkou potravin
v originálních obalech).
7. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách a je sestavován dle zásad
zdravé výživy, finančních a výživových norem.
8. Začátek a konec výdeje pokrmů:
MŠ - přesnídávka

8:30 – 9:00 hod.

oběd

11:45 – 12:15 hod.

svačina

14:10 – 14:30 hod.

ZŠ - oběd

11:00 – 13:00 hod.

Výdej obědů pro ostatní strávníky:
MŠ Bukovno (várnice)

10:30 – 11:00 hod.

Cizí strávníci

11:00 – 11:30 hod.

9. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.
Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá školní jídelna zodpovědnost.
10. V době nemoci je možné první den odebrat oběd do jídlonosiče.
11. Odhlášení oběda je nutné provést den předem (do 14.00 hod.)
telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny.
12. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu
s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
13. Problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí rodiče řediteli
mateřské školy nebo vedoucí školní jídelny.

Kontakty:
Telefon MŠ: 326394255
Mobil ŠJ: 739046345
e-mail: mskatusice@seznam.cz
Účet u České spořitelny pro platbu stravného a školného:
484792349/0800, variabilní symbol přidělen každému strávníkovi
individuálně.

V Katusicích dne 28. 08. 2020
Účinnost od 01. 09. 2020

Bc. Helena Kučerová

Marta Paľová

ředitelka školy

vedoucí školní jídelny

