Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace
U Školy 386, 664 07 Pozořice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE POZOŘICE
Č.j.:
Vypracoval:

Lenka Bartáková, vedoucí ŠJ

Schválil:

PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2019

1. Stravování dětí a zaměstnanců MŠ Pozořice zajišťuje Školní jídelna Pozořice.
2. Děti i zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni a zapsáni u vedoucí Školní jídelny tel. 774 840 022.
3. Poplatek za stravování je stanoven dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování:
Kategorie dětí 3-6 let:
Přesnídávka: 9,- Kč, oběd 25,- Kč, svačina 7,- Kč, pitný režim 3,- Kč.
Kategorie dětí 7-10 let: ( dovršení 7 let do 31.8. v daném školním roce)
Přesnídávka 9,- Kč, oběd 28,- Kč, svačina 7,- Kč, pitný režim 3,- Kč
4. Úhrada stravného:
bankovním převodem na účet ŠJ - číslo účtu 2000155677/2010 (VS přidělí vedoucí školní jídelny).
Splatnost platby vždy k 25. na měsíc následující. Přeplatky se vracejí na konci školního roku (nejpozději do
15.7.) na účet rodičů dětí.
Výše měsíčné platby:
Děti 3 – 6 let polodenní 740 Kč
Děti 7 – 10 let polodenní 800Kč

celodenní 880 Kč
celodenní 940 Kč

Neuhrazením stravného v termínu (konec předešlého měsíce) zaniká nárok na stravování v MŠ.
5. Dětem v MŠ je poskytována dotace na stravování pouze po dobu jejich pobytu v MŠ.
Pokud dítě v MŠ není, nárok na dotaci ztrácí. Pouze první den neplánované nepřítomnosti
v MŠ je možné si oběd za zvýhodněnou cenu vyzvednout a odnést domů.
Výdej stravy probíhá v době od 12.15 hod. do 12.45 hod. výhradně do jídlonosičů nebo plastových
misek.Odběr obědů do jídlonosičů po další dny nepřítomnosti není povolen. Odpolední svačinka musí být buď
odhlášená den dopředu nebo se musí sníst na místě v době výdeje svačinek, tj. od 14,30 – do 15,00, jinak
propadne. Svačinky se z hygienických důvodů domů neodnášejí.
6. Odhlašování: Obědy a odpolední svačinky se odhlašují den předem, nejpozději do 13,00 hod.
na den následující a to výhradně v MŠ tel. p. Tinková 702 147 892 nebo p. Hroníková 725 423 190.
Rodiče odhlašují děti ze stravování terminovaně, tzn. pokud je dítě např. odhlášeno ze stravy
do pátku a není nahlášena jeho další nepřítomnost, je následující den dítě automaticky přihlášeno ke
stravování v MŠ.
7. Jídelníčky jsou sestavovány v souladu s výživovými normami stanovenými vyhláškou č. 107/2005 Sb.
o školním stravování.
8. Každý pracovník je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen zachovávat mlčenlivost a chránit
před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí,
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným

přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál
nezpracovávat.

PhDr. Jan Dudek
ředitel školy

