
                                                   
         VNITŘNÍ ŘÁD PRO STRAVOVÁNÍ V MŠ
Řád byl zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon). Řídí se vyhláškou č.107/2005 Sb.o
školním stravování, nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin, zákonem č.258/2000 Sb.o ochraně veřejného
zdraví a vyhláškou č.602/2006 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Vřesina zajišťuje stravování při celodenním pobytu(přesnídávka, oběd, svačinka)

Výdej přesnídávky:
 v době od 8:45 do 9:00    na jednotlivých odděleních

Výdej obědů :                                                   
-     v době od 11:30 do 12:00    na jednotlivých odděleních                     
-     polévku nalévá dětem u stolu kuchařka, hlavní jídlo si děti odebírají individuálně, použité
       nádobí odnášejí na stoleček k tomu určený

Výdej odpolední svačiny:
 v době od 14:00 do 14:15 na jednotlivých odděleních

 Cena stravy :
-     celodenní pobyt: děti 3-6 let             31,-Kč(přesnídávka 7,-Kč, oběd 17,-Kč, svačinka 7,-Kč)
                                    děti 7 let                35,-Kč(přesnídávka 7,-Kč, oběd 21,-Kč, svačinka 7,-Kč) 

Přihlášení a odhlášení stravy :
- vyplnění řádné přihlášky ke stravování  
- děti jsou zařazeni do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce
- strávníci jsou trvale přihlášeni ke stravování až do konce školní docházky, proto je

nutné je ze stravování odhlašovat
- odhlásit je třeba den předem do 13hod.=den provozu MŠ(tzn.na pondělí nejpozději v pátek do 13hod.)
- v případě nemoci dítěte je možno si 1.den nemoci dotovaný oběd vyzvednout

       ve školní jídelně v době od 11:00 do 11:30, další dny nepřítomnosti je třeba odhlásit,
       pokud tak neučiníte, bude připočten provozní a mzdový náklad
       (vyhl.č.107/2005 sb. o školním stravování), školní kuchyně zodpovídá za nezávadnost
       pokrmu 30min.od naplnění(v případě pozdějšího vyzvednutí jídlonosiče)
-      jídlonosič si rodiče dodávají sami a zodpovídají za jejich čistotu

Způsob přihlášení a odhlášení stravy:
- telefonicky – 599 520 397 nebo 725 269 433 – Andrea Klanicová – vedoucí ŠJ

 -     internet – www.estrava.cz – zprovoznění po osobním přihlášení v kanceláři vedoucí ŠJ, 
       kde obdržíte kód zařízení, kód uživatele a heslo strávníka
 -     osobně u vedoucí ŠJ 
 -     email:andrea.klanicova@zsvresina.cz

Platba stravy :  
-     platba se provádí zpětně k 5.dni následujícího měsíce, bezhotovostně na účet školy
      180919048/0300, rodič si nastaví na svém účtu tzv.svolení k inkasu, v případě                        
       neprovedeného inkasa jsou rodiče informováni vedoucí školní jídelny, v tomto        
       případě je nutné uhradit částku nejpozději do 20.dne v měsíci hotově vedoucí                         
       školní jídelny
-      při prodlení dlužníka s pohledávkou více než 30 kalendářních dnů, zasílá organizace
       dlužníkovi do vlastních rukou 1.výzvu k uhrazení pohledávky, při prodlení dlužníka 
       s pohledávkou více než 60 kalendářních dnů zasílá organizace 2.výzvu k uhrazení 
       pohledávky

  
Ve Vřesině dne 3.9.2018
                                                                                       …..................................
                                                                                  Andrea Klanicová, vedoucí ŠJ
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