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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

I. Provozní řád školní jídelny
      Rok 2022 – 2023

č.j. 39/2022/2023

*    Vedoucí školní jídelny a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami,

vnitřními předpisy a směrnicemi:

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

o hygienických  požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých  

školních zařízení

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 364/2005 Sb., vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů

Vyhláška č. 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád, Stravovací řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně,

Pokyny BOZP 

*   Mateřská škola „Beruška“ nemá stálou jídelnu, děti svačí i obědvají ve třídách. Jídlo se 

vydává na kuchyňkách, starší děti si nosí jídla ke stolu samy, mladším dětem roznášejí jídla 

učitelky.
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*   ŠJ dodržuje : a) stanovený pitný režim – pitný režim je k dispozici od 6.30 hod. na všech 

třídách, kde je dostatečné množství plastových hrnků (1 tác na čisté nádobí a 1 lavůrek na 

použité nádobí), starší děti se obsluhují samy.

O zabezpečení čistého nádobí se starají provozní pracovnice.

      b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

      - norma syrového masa – 5,5 dkg

      - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje nepřesahuje    

hodiny, jídlo je uchováváno v předepsané teplotě

*   Úklid jídelny během výdejní doby zajišťuje provozní personál.

*   S jídelním lístkem jsou rodiče seznamováni v šatnách, na web. Stránkách a v aplikaci 

SAFY. Jídelní lístek se sestavuje vždy na 1 týden.

 

Do kuchyně mají přístup zaměstnanci školní jídelny a zaměstnanci školy se zdravotním 

průkazem a do  skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ se zdravotním průkazem.  

Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán vyjma dodavatelů potravin.

*   Rodiče mohou vznášet připomínky a problémy ke stravování dětí u vedoucí školní jídelny 

(u třídních učitelek, u ředitelky školy).

II. Stravovací řád ŠJ

* časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách

třídy Přesnídávka oběd svačina

I. třída Želvičky 8.30 – 8.45 hod. 11.30 14.30

II. třída Motýlci 8.30 – 8.45 hod. 11.30 14.15

III. třída Kuřátka 8.45 – 9.00 hod. 11.40 14.15

IV. třída Broučci 8.45 – 9.00 hod. 11.40 14.15

V. třída Koťátka 8.45 – 9.00 hod. 11.45 14.15

VI. třída Sovičky 8.45 – 9.00 hod. 11.45 14.15
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           Stravné  (MŠ Beruška): celodenní   - 43,- Kč (7 letý  45,- Kč)

                                                

*        Poplatky za stravné se hradí

-      převodem z účtu vždy do 15. v daném měsíci

-     v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ – vždy do 15. v daném měsíci pouze ve výjimečných

případech 

*        Úřední hodiny vedoucí školní jídelny 

-        od 7.00 – do 8.00 hod.

-        od 14.00 hod. – 15.00 hod.     

* Nepřítomnost  dítěte je  třeba  nahlásit  prostřednictvím  paní  učitelky  nebo  web.

stránek, aplikace Safy II., telefonu, zapsáním do sešitu na omluvy. První den nepřítomnosti

dítěte rodič nahlásí absenci nejpozději  do 7:50 h, jinak je dítě automaticky přihlášeno první

den absence ke stravování.

           Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné

kontaktovat vedoucí školní jídelny a dohodnout termín uhrazení dané částky. 

*       Nezaplacení obědů v daném termínu je porušením Školního řádu školy a 

s možností vyloučení docházky z MŠ Beruška.    

 Podle vyhlášky 107/2005 Sb.,o  školním stravováním  -  jídlo podávané v rámci

školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. 

 Strávníci  jsou  povinni  se  chovat  při  stravování  ohleduplně,  v souladu

s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

III. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

* tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
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* ve  stravě  je  zařazen  zvýšený  podíl  čerstvého  ovoce  a  zeleniny,  ovocných  a

zeleninových  salátů,  luštěninových  salátů  a  pomazánek,  cereálního  pečiva  a  mléčných

výrobků, do jídelníčku se zařazují i biopotraviny (dle finančních možností)

Naším cílem je dodržování zásad zdravé výživy dětí  tzn.,  že dětem připravujeme jídla ze

základních neupravených surovin. Jedná se o zdravě pěstované plodiny a produkty zdravě

chovaných zvířat.  Zařazujeme potraviny minimálně průmyslově zpracované – bílé jogurty,

máslo, kvalitní pečivo, těstoviny, kvalitní sýry a uzeniny. Zařazujeme dříve tradiční a v dnešní

době zapomenuté obilné výrobky a pseudoobiloviny (kuskus, bulgur, špaldové kernoto, ječné

kroupy, jáhly, pohanka, quinoa, amarant). Již nezbytnou součástí naší kuchyně jsou mořské

řasy, miso pasta, třtinový cukr, mořská sůl, tahini pasta a rostlinné bílkoviny (seitan, tofu).

* je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem, voda a mléčné nápoje

* po dohodě rodičů  s vedením MŠ a  ŠJ  je  možné  individuální  řešení  potravinových

alergií

pravidla pro tvorbu jídelního lístku

- řídí se platnými vyhláškami

- podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“,  spotřební koš - je evidence jednotlivých

složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma

- jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

orientační přehled pro dodržení daných pravidel

druh - úprava jídla četnost
Masité 3x týdně
Sladké 2x měsíčně
bezmasé nebo polomasité 2x týdně
brambory (v různých úpravách) 2-3x týdně
různé druhy rýže, těstoviny včetně celozrných 1-2x týdně
houskový knedlík 2x měsíčně
jiné kynuté jídlo (buchty, vdolky ...) 2x měsíčně
luštěniny – kaše 2x měsíčně
luštěniny – polévka 1x týdně
tofu, seitan 2-3x měsíčně
různé druhy obilovin (pohanka, jáhly, bulgur, kuskus, špalda) 1x týdně
filé (jiná podoba ryb) 2x měsíčně
mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, sýry) 1-2x týdně
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ovesná, jáhlová, rýžová kaše 2x měsíčně
ovoce, zelenina denně
mořské řasy denně
mléko (dítě by mělo vypít 0,2 l) denně
smažené jídlo 2x měsíčně

    od 1. září 2022 výše dle finančního normativu je stanovena  

pro   děti do 6 let   -   celodenní stravování - na 43,- Kč 
přesnídávka 10,-   
oběd 21,-
svačina   8,-
nápoj   4,-       
----------------------------------------
celkem             43,-

 pro děti 7 leté    (odkladové děti)   - celodenní   stravování -  na 45,- Kč

přesnídávka 11,-
oběd 22,-
svačina   8,-
nápoj               4,-
---------------------------------------
celkem             45,-

S tímto provozním řádem jsou rodiče seznámeni v šatnách MŠ Beruška.

Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.09.2022

V Liberci, dne 31.08.2022                            

                                                                                                  
                                                                                                Bc.  Ladislava Sehnoutková

                                                                                          ředitelka školy
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