Specifika a pravidla pro stravování v mateřské škole
- stravování pro MŠ je zajištěno společně se stravováním pro ZŠ
- pokrmy připravují zaměstnanci školní jídelny v souladu s recepturami pro děti předškolního
věku v kuchyni Školní jídelny a vyvařovny Přerov nad Labem
- do mateřské školy nelze donášet a ani tem konzumovat vlastní potraviny ( mohou být
neznámého původu a zdrojem nákazy )
- platba a splatnost stravného, přihlašování a odhlašování stravování se řídí pravidly
v Provozním a organizačním řádu školní jídelny.
- strávníka z MŠ lze odhlásit i zápisem do omluvného listu, nejpozději den před dnem
nepřítomnosti dítěte. Omluvný list je umístěn v obou šatnách mateřské školy. Nelze odhlášku
napsat zpětně.
- děti jsou přihlášeni k celodennímu stravování ( přesnídávka, oběd, svačina ) nebo
polodennímu stravování ( přesnídávka, oběd ). Změna stravovacího režimu např.
z polodenního na celodenní je nutné hlásit ve školní jídelně ihned po zařazení v MŠ.
Lze odhlašovat i odpolední svačiny ( opět den předem ) formou sms, telefonicky, e- mailem
nebo omluvným listem v šatně.
- na dobu školních prázdnin je s dostatečným předstihem zjišťován zájem rodičů o provoz
mateřské školy, neboť je v souvislosti s tím nutné zajistit provoz školní jídelny a nákup
potravin na přípravu jídel. Na základě dohody se zřizovatelem je stanoven minimální počet 18
dětí pro zajištění provozu mateřské školy a tedy i školní jídelny. Při nižším počtu dětí není
provoz v dané dny zajištěn a ze stravování jsou děti automaticky odhlášeni vedoucí ŠJ. Pokud
je pro provoz v MŠ v době školních prázdnin minimálně 18 dětí, musí rodiče uhradit stravné
předem.
- děti mateřské školy se stravují v prostoru tříd mateřské školy, děti III. Třídy i v prostoru
školní jídelny na vyhrazených místech u jídelních stolů ( viz. bod 4. )
- pitný režim zajišťuje ŠJ po dohodě s vedením ZŠ a MŠ. Vše je ošetřeno smlouvou.
– výdej jídla je časově oddělen:
8:30 – 8:40
11:45 – 12:00
14:00 – 14:15

- přesnídávka
- oběd
- odpolední svačina
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