ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
ČÁST:

42. VNITŘNÍ ŘÁD – VÝDEJNA MŠ

Č.j.:

42/2016

Spisový znak

A.1.

Skartační znak

A10

Vypracoval:

Mgr. Petr Sadílek, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Petr Sadílek, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

01.02.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

01.02.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Školní jídelna i výdejna se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném
znění, vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění, zákonem č.561/2004 Sb., o
předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a
platných hygienických předpisů.
Platné zákony, vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.
Jídlo do výdejny MŠ je dováženo ze ŠJ Josefa Gočára v nádobách určených pro převoz jídla.
Provoz ve výdejně: pondělí – pátek 06:00 - 14:30 hodin
Výdej stravy:
přesnídávka
08:20 - 08:50 hodin
oběd

11:40 – 12:10 hodin (modrá kostička, červená kostička)
11:50 – 12:20 hodin (žlutá kostička, zelená kostička)

svačina

14:00 - 14:30 hodin

Výdej do jídlonosičů :

11:40 – 12:00 hodin na příslušných patrech MŠ

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!!!

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo (oběd) v kalendářním dni,
pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce v souladu
s vyhláškou č. 84/2005 Sb., v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140.

Výše stravného :
strávník do 6 let

strávník 7 roků

přesnídávka 6.00 Kč
oběd
18.00 Kč
svačina
6.00 Kč

celkem : 30.00 Kč

přesnídávka 8.00 Kč
oběd
20.00 Kč
svačina
6.00 Kč

celkem : 34.00 Kč

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., příloha č. 2 – jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu
školního roku, ve kterém dosahují daného věku
V současné době není poskytováno dietní stravování.
Plná cena oběda:
Nemoc si odhlašuje každý strávník sám.
ŠJ jsou školská zařízení, která poskytují hmotnou péči žákům po dobu jejich pobytu v mateřské škole.
Pouze první den nemoci, kdy si strávník nemohl odhlásit oběd, je možné přihlášený oběd ve výdejně MŠ
bez doplňkové stravy za dotovanou cenu dle vyhlášky č.107/2005 Sb. odebrat. V případě neodhlášení
dalších dnů nemoci je strávníkovi účtována plná cena oběda.
strávník do 6 let
strávník 7 let

58,- ( 30,- finanční norma,+9,50,- věcná režie,+18,50,- mzdová režie)
62,- ( 34,- finanční norma,+9,50,- věcná režie,+18,50,- mzdová režie)

Pokud má zaměstnanec zájem odebírat obědy v době omluvené nepřítomnosti v práci, hradí plnou cenu
oběda.
Příjem odhlášek a přihlášek:
Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním písemné formy přihlášky.
Strava na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit den předem do 10.00 hodin. Stravu je možné
přihlásit nebo odhlásit osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky – č. tel. 495019050 nebo internetem na
www.strava.cz.
Platba stravného:
Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny číslo 27-320530297/0100
Variabilní symbol: přidělené evidenční číslo
Konstantní symbol – 0379 při platbě pokladní složenkou v bance
0558 při platbě převodem z účtu
Vyúčtování stravného :
Ponechat zůstatek peněz na kontě do následujícího školního roku.
Písemně zažádat o převod zůstatku na sourozence v kanceláři ŠJ.
Písemně zažádat o vrácení peněz – převod na účet – v kanceláři ŠJ.
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Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140.

Přeplatek stravného, který si strávník (zákonný zástupce nezletilého strávníka) nevyzvedne do konce
kalendářního roku po ukončení stravování, bude převeden do výnosů ŠJ.
Jídelní lístek:
Jídelní lístek je k nahlédnutí v kanceláři ŠJ, na vývěsní tabuli v MŠ, na www.strava.cz a
www.msjghk.cz.
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle§1
odst. 2 přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb.
Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny, ze které se jídlo do výdejny MŠ dováží, přijímá vedoucí
jídelny. Tel. č. 495019050, jidelna@zsgocarova.cz
Vnitřní řád je k nahlédnutí ve ŠJ, MŠ a na www.msjghk.cz
V Hradci Králové 01. 02. 2018
Monika Urbánková
vedoucí ŠJ
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