Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace
Popovice 150, 686 04 Kunovice, IČ 70980993, RED IZO 600124151

Provozní řád školního stravování
1. Hlavní činností zařízení školního stravování je zabezpečení společného
stravování dětí mateřské školy, žáků základní školy a zaměstnanců Základní
školy a Mateřské školy Popovice. V rámci vedlejší činnosti školní jídelna
provozuje od roku 1995 stravovací služby pro cizí strávníky.
2. Školní stravování se řídí především vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb.,
o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
a hygienické předpisy – nařízení Evropského parlamentu a rady ES
č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 137/2004,
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a
provozní
hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění pozdějších předpisů.
3. Provozní doba jídelny: 6.30 – 14.00 hod.
4. Doba výdeje jídel:
přesnídávka mateřská škola
oběd důchodci do přinesených nádob:
oběd mateřská škola:
oběd základní škola:
svačina mateřská škola:

8.30 – 9.00
10.45 – 11.00
11.30 – 12.00
12.15 – 13.15
14.30 – 15.00

5. Operativní změny výdejní doby budou včas oznámeny po schválení ředitelkou
školy. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, § 4, odst. 9 je zákonný zástupce dítěte (žáka) povinen
odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte (žáka) ve škole.
6. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti dítěte (žáka ve
škole doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní),
přitom nevzniká nárok na odebírání stravy.

Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace
Popovice 150, 686 04 Kunovice, IČ 70980993, RED IZO 600124151

7. První den neplánované nepřítomnosti ve škole se pro účely stravování považuje
za pobyt ve škole, proto je strava přihlášena na tento den účtována za sníženou
cenu (jen finanční normativ). Tento den je možné si oběd vyzvednout v kuchyni,
a to do 11. hodiny. Po 13. hodině se zbytky jídel likvidují.
8. Jídelníček sestavuje vedoucí školního stravování ve spolupráci s pomocnou
kuchařkou na základě zásad zdravé výživy a spotřebním košem vybraných
potravin. Jídelní lístek je vyvěšen v šatnách dětí a v jídelně pro žáky základní
školy.
9. Jídlo na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit den předem do 07.30
hodin buď osobně u vedoucí školní jídelny, písemně do kalendáře umístěném
v šatně školy nebo telefonicky na čísle 571 641 334.
10. Finanční normativ na osobu a den je stanoven dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.
107/2005 Sb. aktualizováno vyhláškou č. 107/2008:
děti mateřská škola 3 až 6 let – celý den
35,00 Kč
děti mateřská škola 7 až 10 let – celý den
41,00 Kč
děti mateřská škola 3 až 6 let – půl den
26,00 Kč
děti mateřská škola 7 až 10 let – půl den
32,00 Kč
žáci 7 až 10 let
23,00 Kč
žáci 11 až 14 let
24,00 Kč
dospělí strávníci
25,00 Kč
cizí strávníci
70,00 Kč.
11. Strava se platí dle dohody se strávníkem nebo jeho zákonným zástupcem, buď
předem převodem na účet Základní školy a Mateřské školy Popovice,
popřípadě povoleným inkasem nebo v hotovosti u vedoucí ŠJ. Platbu možno
provést zpětně.
12. Pokyny
pro
žáky
stravující
se
ve
školní
jídelně:
Žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení dopoledního vyučování.
Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného chování stolování. Dbají vždy pokynů pracovníků školního stravování
a dozírajícího učitele. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě.
Použité nádobí se odnáší na určené místo. Po obědě není žákům dovoleno
zdržovat se v prostorách jídelny.
13. Od 1. 5. 2004 byl zaveden systém kontroly HACCP.

Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace
Popovice 150, 686 04 Kunovice, IČ 70980993, RED IZO 600124151

14. Podle vyhlášky č. 84 o závodním stravování mají možnost se u nás stravovat
studenti na praxi, kterou vykonávají v mateřské škole a základní škole, a to za
cenu finančního normativu 25 Kč.

Popovice dne 01. 08. 2019
Vypracovala: ………………………………
Mgr. Ilona Eliška Hendrychová
ředitelka školy

