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Závaznost :

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a zákonné
zástupce dětí, které jsou řádně přijaty do MŠ Vsetín, Ohrada 1879,p.o.

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí, zaměstnancům mateřské školy

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
Vyplývá ze:
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
platných hygienických předpisů
I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
Práva dětí a jejich zákonných zástupců, zaměstnanců MŠ
*
*
*
*

právo na stravování mají děti v době jejich přítomnosti v mateřské škole (MŠ),
zaměstnanci v době jejich pracovní přítomnosti v MŠ
na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
na kulturní prostředí při stolování
dostatek času na konzumaci jídla
Po celý den je zajišťován pitný režim dětí.

Povinnosti dětí :
*
*
*

řídit se pokyny pedagogických pracovníků MŠ i pokyny pracovnice pro výdej stravy
snažit se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly stolování
snažit se dbát na čistotu stolu, odnést po jídle použité nádobí, po obědě odnést židli na koberec

Povinnosti zákonných zástupců:
*
*
*

odhlásit dítě ze stravování v případě jeho nepřítomnosti nebo nemoci 1. den do 11:45 hodin
uhradit včas stanovenou úplatu za stravu – do 25. dne v měsíci
seznámit se s vnitřním řádem a organizačním řádem školní jídelny

II. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci a pracovníky školy
*děti, jejich zákonní zástupci a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se vzájemně
respektují a dodržují stanovená pravidla
III. Provoz školní jídelny a vnitřní režim
*

jídelní lístky a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce u vstupu do MŠ, jídelní lístek je
umístěn i na webových stránkách MŠ

*

dopolední přesnídávka se vydává od 8:00 hod, oběd od 11:15– do 12:00 hod., odpolední
svačinka ve 14:00 hodin,

výdej jídel bývá dle aktuální potřeby přizpůsoben z důvodů různých akcí, výletů apod.
*

zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě podepsání
rozhodnutí o přijetí do MŠ (dítě se v MŠ stravuje vždy, pokud tomu nebrání jeho
zdravotní stav)

*

děti jsou zařazeny do věkové skupiny na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše
uvedeného věku

*

děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla, jsou vedeny a vybídnuty k ochutnání

*

školní jídelna nevaří dietní jídla, dietní režim dítěte musí být potvrzen odborným lékařem,
(MŠ se dle zdravotní zprávy lékaře dohodne s rodičem, jak se bude dítě v MŠ stravovat a
uzavře s rodičem o takto domluveném způsobu stravování písemnou dohodu)

*

úhrada za stravování se hradí bankovním převodem, nebo si rodiče mohou zřídit inkaso

*

úplata za stravování dítěte je splatná vždy do 25. dne daného měsíce

*

ceny a normy podávaných jídel se řídí předpisy o školním stravování, jsou uvedeny na
nástěnce při vstupu do MŠ

*

strava se odhlašuje den předem vždy do 12:00 hodin na telefonním čísle 571 437 845,
do předepsaných papírů k odhlašování na šatně každé třídy, nebo na webových stránkách MŠ

*

dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu v MŠ,
za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole,
oběd lze vydat do jídlonosiče od 11:30 do 11:45 hodin.
Další následující dny nepřítomnosti si již nemohou oběd vyzvednout (pouze za plnou cenu
včetně nákladů na mzdy a provozní náklady dle aktuálně stanovených kalkulací na příslušný
rok).

*

při stravování je vždy vykonáván pedagogický dohled, pedagog dbá na dodržování
hygienických a stravovacích návyků

*

úklid po ukončení stravování ve třídě zajišťuje uklízečka MŠ, v případě, že dojde ve
třídě MŠ k rozbití nádobí či vylití jídla, potřísnění podlahy či stolu, úklid okamžitě zajistí

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
*
*

děti jsou vedeny k dodržování základních zásad bezpečnosti při stravování
pro maximální zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po celou
dobu stravování zajištěn pedagogický dohled, děti jsou poučeny o zákazu vstupu do přípravné
kuchyně
děti nesmí jít ke stolu dříve, než paní kuchařka odejde s hrncem polívky do přípravné kuchyně

*
*

případný úraz či nevolnost dětí při stravování řeší pedagogická pracovnice
pedagogické pracovnice i nepedagogičtí pracovníci se podílí na zamezení výskytu ubližování,
ponižování nebo nepřátelství mezi dětmi

V.Podmínky pro zacházení s majetkem

*
*
*
*
*

děti jsou vedeny k ohleduplnému chování při stravování, učí se dodržovat hygienická
a společenská pravidla stolování a dodržují podmínky šetrného zacházení s inventářem
školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, misky, hrníčky)
po ukončení jídla děti odnášejí všechno nádobí a příbory na pojízdné vozíky- ve II.a III. třídě,
v I. třídě zajistí určení zaměstnanci MŠ
je zakázáno vynášet nádobí, tácky, příbory z prostor mateřské školy
zjištěné technické závady nebo rozbité nádobí aj. při stravování řeší přítomná pedagogická
nebo nepedagogická pracovnice
zákonní zástupci dětí odpovídají za škody způsobené jejich dětmi na majetku školy.

VI. Cesta stravy z vývařovny do výdejny
Kuchyně MŠ se nachází v suterénu školky, odkud je v uzavřených nádobách dovezeno jídlo k výtahům
vedoucím do jednotlivých přípravných kuchyněk (každá třída má svou přípravnou kuchyňku).
Dovezené jídlo se ihned vydává strávníkovi a to tak, že polévka je nalévána do předem nahřátých
talířků na příslušnou teplotu odpovídající uchování hygienických a bezpečnostních zásad školního
stravování, po konzumaci polévky je dítěti taktéž na předehřátý talíř podáno hlavní jídlo, případné
doplňkové jídlo (kompot, salát) mají děti již nachystán na stolečku. Pití je k dispozic vždy.
Po dokončení konzumace všech strávníků, se nádobí (bílé – talířky, hrnečky, příbory, misky) umývají
v myčkách (na každé přípravné kuchyňce je myčka), tudíž je zajištěn proces umytí i dezinfekce
nádobí.
Černé nádobí (přepravní nádoby na jídlo) je umýváno v myčce, která se nachází ve vývařovně v MŠ.

Ve Vsetíně dne 1.8.2017
platnost od 1.8.2017
ředitelka mateřské školy

vedoucí stravování

