Školní jídelna Rohožník Žárovická 1653 Újezd nad Lesy Praha 9
IČO 63832372

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ
(školní jídelna zajišťuje školní i závodní stravování zaměstnanců)
Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle ustanovení §119 zákona č. 561/ 2004
Sb.,školského zákona a Vyhlášky MŠMT č.107/ 2005 Sb., o školním stravování v platném
znění.

 Úplata za stravování
Strávníci se dělí do věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu
školního roku, ve kterém dosahují určeného věku dle Vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. o školním
stravování v platném znění.

1. věková skupina 3 – 6 let dopolední svačina 9 Kč
oběd
24 Kč
odpolední svačina 6 Kč
Celkem
39 Kč
Celkem částka za měsíc

780 Kč

2. věková skupina 7 – 10 let dopolední svačina 11 Kč
oběd
25 Kč
odpolední svačina 6 Kč
Celkem
42 Kč
Celkem částka za měsíc

840 Kč

Úřední hodiny kanceláře ŠJ pondělí-pátek od 8,00 hod. do 13,00 hod. Telefonní číslo do
kanceláře 281971802.

 Organizace provozu stravování
Výdej dopolední svačina
Výdej obědů provozní zaměstnanci MŠ
děti MŠ a učitelé
Výdej odpolední svačiny

8,45 hod.
11,00 hod.
11,45 hod – 12,15 hod.
14,45 hod.

Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte den předem nebo v daný
den do 8 hodin, osobně nebo telefonicky na tel.číslo Motýlci
281865835.
Včeličky 281865836
Dráčci
281865837
Při onemocnění dítěte nebo jakékoli jiné nepřítomnosti dítěte si lze oběd vyzvednout pouze
první den nepřítomnosti od 11,45 do12,00 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování
odhlásit. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy.

 Placení obědů – obědy se platí převodem na účet č. ú. 70342000904359/0800 splatnost vždy k 7. dni příslušného kalendářního
měsíce

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední
svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje školní jídelna pitný režim ( čaje,
ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky, vodu). Děti mají možnost pitného režimu
v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu
žízně.
Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkami podle zásad zdravé
výživy. Je sestavován na celý týden dopředu a je vyvěšen v šatnách na odděleních.
Od 13.12.2014 jídelní lístek obsahuje číselné označení alergenů. Seznam alergenů
publikovaný ve směrnici EU je vyvěšený pod jídelním lístkem. Je-li některé dítě alergické na
daný alergen, je možné pro něj upravit školní stravu.
Školní jídelna nemůže z provozních důvodů vařit dietní stravu. Rodiče dítěte vyžadující dietní
stravování, předloží potvrzení od lékaře, na jehož základě mohou nosit pro dítě vlastní stravu,
ručí však za to, že přinesená strava bude vždy zdravotně nezávadná.
Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky.

 Pracovníci ŠJ
Kuchařka
Vedoucí jídelny

JARMILA SOLDÁNOVÁ
MARIE ŠKORPILOVÁ
EVA PUPOVÁ

V případě dotazů, připomínek, námětů a stížností se obraťte na vedoucí ŠJ osobně
nebo na tel. 281971802, e-mail : msrohoznikjidelna@seznam.cz
Cizím strávníkům jídelna obědy neposkytuje.
Dne 22.8.2018 Eva Pupová
vedoucí jídelny

