MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA – HRABŮVKA, ADAMUSOVA 7, příspěvková organizace

VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
I. Úvodní ustanovení
1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní
jídelny určené ke stravování dětí a zaměstnanců školy a školní jídelny.
2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní
jídelně, v případě nezletilých strávníků i pro jejich zákonné zástupce.
3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním a jiném vzdělání ( školský zákon ), v platném znění a v souladu s těmito
zákony a vyhláškami:
- 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.
4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
- Děti mateřské školy: přesnídávky, obědy, svačiny
- Zaměstnance MŠ a ŠJ: obědy

II.

Provoz
-

Provozní doba pouze pracovní dny:
Výdej obědů ( pouze první den nemoci ):

06.00 – 14.30 hodin
11.00 – 11.15 hodin

III.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy se řídí Stravovacím řádem.

IV.

Úplata za školní stravování
-

-

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze
k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin strávníků, do kterých jsou
strávníci zařazování na dobu školního roku od 01.09. – 31.08., ve kterém dosahují
příslušného věku.
Sazby stravného za odebranou stravu na jeden den:

MŠ: I. skupina: 2 – 6 let: přesnídávka 9,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 9,- Kč. Celkem 42,- Kč.
MŠ: ll.skupina:
7 let: přesnídávka 11,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 9,- Kč. Celkem 47,- Kč.
Zaměstnanci ( 25,- Kč platí zaměstnanci + 10,- Kč FKSP )

Celkem oběd 35,- Kč.

Způsob plateb a vyúčtování se řídí Stravovacím řádem.

V.

Jídelní lístek
-

VI.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.
Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce školní jídelny a na internetových stánkách
školy.
Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci
a pod. Tuto změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do Jídelního lístku.

Zásady osobní a provozní hygieny
-

II.

Zaměstnanci školní jídelny jsou povinni:
Uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a
dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a BOZP.
Při výdeji používat jednorázovou roušku nebo respirátor a rukavice.
Pečovat o tělesnou čistotu po celou pracovní dobu a dodržovat provozní hygienu.
Podrobovat se pravidelným periodickým prohlídám u závodního lékaře.
K výrobě a přípravě pokrmů používat jen suroviny a potraviny, které jsou zdravotně
nezávadné a odpovídají stanoveným požadavkům.
Používat jen technologické a pracovní postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost
podávaných pokrmů.
Dodržovat všechny stanovené podmínky pro výrobu, přípravu, skladování a uvádění
pokrmů do oběhu.
Množství stravy vydávají podle kategorii jednotlivým strávníkům.
Používat po celou dobu výkonu práce čisté osobní a ochranné pracovní prostředky a
podle potřeby vyměnit za čistý oděv. Nosit pokrývku hlavy.
Pracovní oděv je nutno skladovat odděleně od občanského oděvu a použitý pracovní
oděv odkládat na místo k tomu určené – do prádelny.
Dodržovat zákaz kouření.
Dodržovat zákaz vstupu neoprávněných osob do kuchyně.
Dodržovat sanitaci a úklid podle stanoveného Sanitačního řádu.

Dotazy a připomínky
-

Dotazy a připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři s vedoucí
jídelny, pouze ona může řešit problémy týkající se školního stravování.

Vnitřní provozní řád školní jídelny je platný od 01.09.2021.
V Ostravě dne 31.08.2021
Vedoucí jídelny: Kašová Marcela

Ředitelka : Švédová Jana

