Školní jídelna při MŠ Heřmanice
Směrnice o stravování ve školní jídelně mateřské školy

Směrnice školní jídelny vyplývá ze zákona č. 472/2011 Sb., /školský zákon/ v platném znění. Řídí
se vyhláškou č. 463/2011 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č.
17/2008 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice je v souladu s vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických předpisech.
Školní jídelna je součástí Mateřské školy Heřmanice..
Výše stravného:
V souladu s vyhláškou č. 463/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním
stravování, ve znění vyhlášky 107/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na
závodní stravování, je stanovena výše úplaty :
Strávníci 3 – 6 let.... 39 Kč ( 9 Kč přesnídávka, 21 Kč oběd, 9 Kč svačina)
Strávníci 7 – 10 let..... 44 Kč ( 10 Kč přesnídávka, 24 Kč oběd, 10 Kč svačina)
Zaměstnanci................30 Kč
Cizí strávníci...............62 Kč
Děti jsou zařazovány do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.
Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. !!!
Přihlašování strávníků
Každé dítě odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem, která je platná
v daném školním roce
Součástí přihlášky je i seznámení s vydanou směrnicí o školním stravování.

Platba stravného
Úhrada stravného je vždy k 16. v měsíci – zpětně za minulý měsíc.
Úhrada se provádí - na účet MŠ u KB – číslo účtu 78-8860470287/0100
- v hotovosti v předem určené dny na OÚ Heřmanice
Výdej stravy:
Děti v MŠ: svačina:
8,15 – 9,15 hod
oběd:
11,15 – 12,00 hod
odpol. svačina : 14,15 – 14,30 hod
Cizí strávníci :
10,45 – 11,00 hod
Pro rodiče první den nemoci: 11,00 – 11,15 hod

Odhlašování stravy.
Obědy i svačiny se odhlašují nebo přihlašují den předem do 14,00 hodin na tel.čísle
607 501 887 ( vedoucí stravování -Kamila Palečková)
nebo email - sj.hermanice@seznam.cz
Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte odhlásit stravu.
Pouze v pondělí je možné změnu nahlásit do 7,00 hod.
Dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování nemá dítě v době nemoci nárok na dotovanou
stravu. Pouze v první den nemoci je možné oběd vyzvednout do vlastních čistých nádob – ne do skla.
V čase od 11,00 – 11,15 hod. Neodhlášené obědy na další dny musí zákonní zástupci zaplatit za plnou
cenu tj. 62 Kč ( potraviny + režie). Nevyzvednutý oběd propadá a je rozdělen dětem.
V případě, že zákonní zástupci dítěte bez omluvy neuhradí včas úplatu za školní stravování
a nedohodnou -li s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady, nemá dítě nárok na stravu.
Dodatek:
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy obsažené ve vyhlášce č. 463/2011 Sb.
Školní jídelna není povinna poskytovat dietní stravování.
Dotazy a připomínky k provozu školního stravování přijímá vedoucí stravování na výše uvedeném
telefonním čísle, emailové adrese nebo osobně v kanceláři školního stravování v MŠ
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019
Hana Slezáková
ředitelka školy

Kamila Palečková
vedoucí stravování

