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Čl.3 Závodní stravování zajišťované ve vlastní režii
Škola sama provozuje školní jídelnu (dle § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění).
Závodní stravování je poskytováno vlastním zaměstnancům za cenu nákladů na suroviny
spotřebované na přípravu hlavního jídla snížené o příspěvek z FKSP.
Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo denně za sníženou cenu (ve výši pořizovací ceny
surovin) během stanovené směny, jen pokud odpracovali v rámci směny alespoň tři hodiny.
Cena stravného pro zaměstnance školy je 34,-- Kč za oběd (hlavní jídlo).
Příspěvek FKSP na oběd blíže upravuje Směrnice ředitele školy o fondu kulturních a sociálních
potřeb ( Čl. 5 Zásady používání a čerpání fondu).
Zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr lze poskytnout
jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za sníženou cenu (ve výši pořizovací ceny surovin, bez
příspěvku z FKSP) v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň
3 hodiny.

Čl.4 Školní stravování
Školní stravování je poskytováno dětem, dle zákona č. 561/2004 Sb. a také zaměstnancům
v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.,o školním stravování, v platném znění, ve školní
jídelně, která vaří a vydává jídla.
Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně, která je součástí
mateřské školy a je umístěna v budově. Rozsah stravovacích služeb (školní a závodní stravování)
odpovídá prostorové kapacitě a vybavení ŠJ.
Při přijetí dítěte do mateřské školy se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob
a rozsah stravování dítěte. Rozsah je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání hlavního jídla
přítomno v MŠ, stravovalo vždy.
Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005
Sb., o školním stravování, v platném znění.
Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední
přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka
pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní
jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.
Zajištění pitného režimu dětí. Děti si doplňuji tekutiny v průběhu celého dne v MŠ podle pocitu
vlastní žízně, ale jsou také pedagogy motivovány k pravidelnému pití. Pitný režim je k dipozici
ve třídách do připravených vlastních hrníčků, které se průběžně oplachují. Během letních měsíců
jsou dětem podávány tekutiny také venku dle jejich potřeby. K dopoledním přesnídávkám
a odpoledním svačinám jsou připravovány většinou teplé nápoje (mléko, mléčné nápoje, čaje),
k obědu jsou to čaje nebo vitamínové nápoje. Pitný režim je připravován podle zásad zdravé výživy
a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.
Při stanovení sazby za stravu se účtuje sazba celodenní, polodenní nebo dopolední přesnídávka.
Při mimořádném dřívějším odchodu dítěte z MŠ (např. po obědě) je zajištěno vydání odpolední
svačiny.
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Úplata za školní stravování je určena výši finančního normativu. Výše finančního normativu se určí
v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č.2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, v platném znění.
Finanční normativy:
Věk strávníků

Druh stravy

Strávníci do 6 let

Přesnídávka

8,-- Kč

Strávníci 6 - 7 let

Přesnídávka

9,-- Kč

Strávníci do 6 let

Oběd

18,-- Kč

Strávníci 6 - 7 let

Oběd

19,-- Kč

Strávníci do 6 let

Svačina

8,-- Kč

Strávníci 6 - 7 let

Svačina

9,-- Kč

Strávníci do 6 let

Nápoje – pitný režim

5,-- Kč

Strávníci 6 - 7 let

Nápoje – pitný režim

5,-- Kč

Cena

Strávnici do 6 let:


polodenní stravování 31,00 Kč



celodenní stravování 39,00 Kč

Strávnici nad 6 let:


polodenní stravování 33,00 Kč



celodenní stravování 42,00 Kč

Čl. 9 Účinnost
Dodatek č. 1 Vnitřního řádu školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.září 2019 a upravuje Vnitřní řád
školní jídelny č.j. MSSAF/0486/2018 ze dne 318.2018.

V Ostravě dne 4.6.2019

…...................................................
Bc. Lenka Šebestíková, ředitelka MŠ
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