          
Ředitelka ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem,p.o Adolfovice 170,790 01 vydává k zajištění stravování:

                              Vnitřní předpis a řád  ŠJ -  MŠ.

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT  č.107/2005 Sb.,o školním stravování,vyhláškou MZ137/2005 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a její poslední úpravou – vyhláškou č. 602/2006 Sb. Nařízením Evropského parlamentu a Rady(ES) č.852/2004 o hygieně potravin.




ŠJ při MŠ zabezpečuje stravování pro:
                                              	děti řádně přihlášené do MŠ

Po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoli dietetického problému ( potravinové alergie,bezlepková dieta...........).

Školním stravování je umožněno v  průběhu školního roku a školních prázdnin.

Ředitelka školy určí podle místních podmínek podrobnosti provozu tak,aby byl zajištěn hospodárný provoz ŠJ,dodržovány zásady zdravé výživy a hygienické předpisy.


Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin dle věkových kategorií dětí. Ty jsou do kategorií zařazovány podle vyhlášky 107/2005 Sb.

Stravné : 	celodenní     33,-Kč
                        děti 7 let       37,-Kč

Poplatky za stravné se hradí 
	hotově u vedoucí ŠJ vždy na měsíc následující



	bankovním převodem





Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (prostřednictvím paní učitelky) den předem do16.30hod.První den nemoci je možno odhlásit stravu do 6.40hod., nebo si jídlo odnést ve vlastním jídlonosiči do 13.oo hod. 
 Další dny je nutno odhlásit, nebo dopatit plnou hodnotu oběda ( potravinový limit + režijní a mzdová náklady) a oběd si odnést ve vlastním jídlonosiči. Neodhlášené obědy propadají ve prospěch ostatních strávníků.


Odchod po obědě – pokud je tato skutečnost nahlášena do 8:00 paní učitelce,je dítěti dána svačina při odchodu domů.



Děti v MŠ se stravují na svých odděleních za dohledu paní učitelky.Pedagogický dohled učí děti zásadám správného chování a stolování.Dohled také dbá na bezpečnost dětí při jídle. Pokud dojde ke znečištění podlahy,nechájí ji ihned osušit, aby nedošlo k úrazu. Jestliže dojde k rozbití nádobí,je dohled povinen zajistit úklid tak, aby nedošlo k poranění přítomných. Dohled také sleduje,aby nedošlo k opaření nebo potřísnění dětí.
Dojde – li k úrazu, poskytuje dohled první pomoc a úraz ohlásí ředitelce školy.

Výdej stravy:        Přesnídávka:     8:30
                                        Oběd:    11:45 
                                    Svačina:    14.30 

Stravu vydává kuchařka Šárka Lapčíková – zodpovědná osoba.


Jídelníček.
Při sestavování jídelníčku je dbáno na dodržování zásad zdravé výživy ( spotřební koš) a finanční limity. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na webových stránkách školy. Jídlo je určeno k přímé spotřebě .Změna v jídelníčku je vyhrazena.



S tímto předpisem jsou seznámeni zákonní zástupci dětí  na počátku školního roku.Předpis je vyvěšen na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy.


 30. 8. 2021 – směrnice platí na dobu neurčitou. Při jakékoliv změně bude aktualizována.




                                                                                              --------------------------
                                                                                                       ředitelka školy





























































