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Směrnice nabývá platnosti ode dne:
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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

1. Údaje o zařízení
Školské zařízení:
Adresa:
IČO:

Mateřská škola, Říčany, okres Brno- venkov, příspěvková organizace
Rosická 440, 664 82 Říčany
75023695

Ředitelka:
Vedoucí školní jídelny:
Tel.:
E-mail:
Web:

Mgr. Ivana Zajícová
Beáta Dvořáková, DiS.
530 330 725, 732608 241
jidelna.ricany@volny.cz
www.msricany.cz

Kapacita školní jídelny: 250 obědů

2.Úvodní ustanovení
1. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako
statutární orgán školy tuto směrnici.
Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem
školní jídelny určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy.
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1.Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně,
v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
2.Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC


směrnicí 200/89ES, směrnicí 1169/2011 EU o alergenech

ve znění pozdějších předpisů.

3. Zajištění stravy
Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

děti mateřských škol – přesnídávky, obědy, svačiny

žáky základních škol - obědy

zaměstnance mateřské školy – obědy

zaměstnance základní školy – obědy v rámci VHČ (dle smlouvy)

obědy pro cizí strávníky v rámci VHČ
Dietní stravování:
Pro děti s dietním stravováním v naší ŠJ jídlo nepřipravujeme. Rodiče dětí s dietním
režimem musí doložit lékařské potvrzení. Na základě tohoto potvrzení je se zákonným
zástupcem dítěte uzavřena dohoda. Předmětem dohody je donášení stravy (v uzavřené nádobě
označené jménem dítěte) dle zdravotní způsobilosti strávníka, dodržování bezpečnostních
postupů při výdeji pokrmů a bezpečné uskladňování dietního jídla ze strany školní jídelny.

4. Přihlašování a odhlašování stravy
Přihlášení k odebírání stravy
Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování která
mu bude předána na MŠ nebo ZŠ, kde se stravuje.
Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý
daný školní rok (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které
strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání
obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce oznámit
ukončení vedoucí školní jídelny.
Veškeré uvedené osobní údaje strávníků a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány
v souladu s plněním právní povinnosti podle platné směrnice GDPR.
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Odhlašování
Rodiče odhlašují své děti předem. V ostatních případech osobně, telefonicky, SMS nebo emailem nejpozději do 14.00 hod. den předem (platí i o víkendu – v neděli do 14.00 hod.)
ŠJ
530 330 725, mobil 732 608 241 (i SMS)
E-mail.: jidelna.ricany@volny.cz
Pouze pro případ poruchy telefonu ŠJ lze využít výjimečně i tato telefonní čísla:
MŠ Rosická 546 427 405
třída Žabky 739 865 085
třída Vážky 731 113 567
První den nemoci je možné odnést si jídlo ve vlastních jídlonosičích. Oběd bude vydán ve
školní kuchyni od 11.00 do 11.30 hod (v tento den je stravné účtováno jako „dotované“, platí
se tedy pouze náklad za potraviny), popř. ve výdejně, kde se dítě stravuje (možné pouze na
základě předchozí telefonické domluvy s vedoucí ŠJ).
Pokud si oběd nevyzvednete, tak slouží jako přídavek pro ostatní děti. Nevyzvednuté obědy
jsou účtovány jako odebrané.
Další dny je povinností rodičů dítě při nemoci odhlásit. Pokud tak není učiněno, je dítěti za
každý den neodhlášené stravy účtována plná cena:
 náklady na mzdy
 náklady na provoz
 náklady na potraviny dle věku dítěte

5. Jídelníček
Jídelníček bývá vyvěšen v šatnách dětí MŠ, v jídelně ZŠ a na webových stránkách mateřské
školy www.msricany.cz.
Dětem v MŠ podáváme dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu podle jídelního lístku.
Intervaly mezi jednotlivými jídly jsou do 3 hodin.
Po celý den mají děti zajištěn pitný režim - mírně slazené čaje, vitamínové nápoje, vodu.
Ráno dětem podáváme ovoce nebo zeleninu.

6. Platby
Platby probíhají:
 bezhotovostně převodem na účet u FIO banky, číslo účtu 2600354901/2010 /do
zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY jméno dítěte/
 v hotovosti – výjimečně. Hotovostní platby lze provádět po dohodě s vedoucí ŠJ.
Úplata a stravné za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou
pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení
těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a v
konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy
/školský zákon 561/2004 Sb., § 35, odst. 1 d/.
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7. Kategorie strávníků
Od 1. 9. 2020 jsou platné tyto ceny stravného:
Mateřská škola:
DOPOL. SVAČ.
OBĚD
ODPOL. SVAČ.
PITNÝ REŽIM

8,- Kč
16,- Kč
8,- Kč
4,- Kč

Celkem

36,- Kč

/ 36,- x 20 dnů = 720,- Kč /

Strávníci, kteří ve školním roce 2020/2021 dosáhnou věku 7 let / děti nar. od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2014/, je stanovena vyšší cena s ohledem na větší porce/ vyhláška 107/2005 Sb./.
DOPOL. SVAČ.
OBĚD
ODPOL. SVAČ.
PITNÝ REŽIM

9,- Kč
23,- Kč
9,- Kč
4,- Kč

Celkem

45,- Kč

/ 45,- x 20 dnů = 900,- Kč /

Základní škola:
Cena oběda

23,- Kč

Pro strávníky, kteří ve školním roce 2020/2021 dosáhnou věku 11 let /děti narozené od 1. 9.
2007 do 31. 8. 2008/, je stanovena vyšší cena s ohledem na větší porce /vyhl.107/2005 Sb./.
Děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 2010
Cena oběda

26,- Kč

Cizí strávníci:
Cena oběda

68,- Kč
Mgr. Ivana Zajícová
ředitelka Mateřské školy

V Říčanech 28. 8. 2020
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