Mateřská škola Na Okraji
Na Okraji 301, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČ 70920753

Provozní řád školní jídelny
Směrnice č. 2/2018
Vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů (vyhlášky č. 463/2011Sb.), vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mladistvých a vyhlášky Ministerstva
financí č. 84/2005 Sb., o závodním stravování.
Příprava stravy se řídí výživovými normami stanovenými pro školní stravování. Pestrost,
vyváženost stravy (plnění spotřebního koše) a dodržování hygienických předpisů jsou předmětem
kontroly České školní inspekce, Hygienické stanice a zřizovatele. Velikost porce zohledňuje
předškolní věk dítěte. Součástí každého jídla je nápoj. Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na
informativní nástěnce pro rodiče. Za správnost jídelního lístku zodpovídá vedoucí školní jídelny.
Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti bez výjimky jednotné.
Pro zaměstnance vzniká nárok na oběd po odpracování 3 hodin, započítává se i příprava
pedagogického pracovníka na výchovně vzdělávací práci. Oběd se nevydává zaměstnanci v době
nepřítomnosti na pracovišti z důvodu nemoci, dovolené nebo čerpání náhrad za stravné v době
pracovní cesty.
Cena oběda pro zaměstnance MŠ Na Okraji je stanovena ve výši 33,- Kč:
15,- Kč příspěvek z FKSP
18,- Kč platí zaměstnanec
Označování alergenů
- je legislativně stanoveno od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem
EU-200/13
od
13.12.2014
a
nahrazena
1169/2011
EU
článek
21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odst.10
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky
prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro
zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní
složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
Alergeny v potravinách – specifikace
Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit
podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní. Vysvětlení:
Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých
jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému
šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako
alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. Alergická reakce spočívá v tom, že IS
reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a
vylučují z organismu. Nástup je rychlý, zpravidla 1 hodinu po požití. Projevy alergické reakce:
kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče,
průjmy – to je výčet relativně mírných reakcí, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky. Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce,
její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Prahové hodnoty:
Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová
hodnota. Každý jedinec má jinou prahovou hodnotu, takže nelze objektivně stanovit univerzální
hodnotu.
Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14
hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Za další alergeny lze
považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty
neznačíme.
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Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11
EU
1 Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
2 Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
3 Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující živo
4 Ryby a výrobky z nich
5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
6 Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7 Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
8 Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
9 Celer a výrobky z něj
10 Hořčice a výrobky z ní
11 Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12 Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13 Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14 Měkkýši a výrobky z nich
Značení alergenů je pouze informační požadavek. Školní jídelna je povinna označit vyrobený
pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto
skutečnost si musí každý strávník uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům
s potravinovou alergií jednotlivě. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce
potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem,
seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla je vyvěšen u každého jídelního
lístku. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě
jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.
Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole.
ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ - výdej pokrmů:
Přesnídávka: 9.00 hod.
Oběd:
12.00 hod.
Svačina:
15.00 hod.
Pitný režim: Celodenně
Na dobu prázdnin nebo v době omezení provozu školky rodič odhlašuje (popř. přihlašuje)
dítě předem ve třídě u paní učitelky. O omezení provozu jsou rodiče vždy předem informováni.
NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE V MŠ A ODHLÁŠENÍ STRAVY:
Telefonicky nebo osobně - ten den nejpozději však do 7:30 hodin - tel.: 235 357 590 VŠJ
235 302 356 MŠ
- nejméně den předem – učitelce ve třídě, kam dítě dochází
V těchto případech není pro omluvený den započítáno stravné.
Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je
již připravována. Za neodebranou, nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Pokud se zástupce dítěte domluví při nahlašování nemoci a požaduje odebrat první den
nemoci dítěte oběd, má možnost si jej odebrat v 11:30 hodin u vchodu do ŠJ do vlastní donesené
nádoby. Pokrm je určen k okamžité spotřebě! Na další dny je nutné dítě odhlásit. Tato skutečnost
se nahlásí při hlášení počtu dětí do školní jídelny! Dítě má zvýhodněné stravování (platí pouze
náklady potravin) a z tohoto důvodu není možné odebírat stravu v ostatní dny nepřítomnosti.
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Platbu úhrady za stravování dítěte proveďte platebním příkazem z účtu u jakékoliv banky,
složenkou, nebo formou trvalého příkazu (po dohodě s vedoucí školní jídelny). Předepsanou částku
poukažte na účet mateřské školy číslo 5730061/0100, do 15. každého měsíce, při platbě uveďte
variabilní symbol dítěte, vždy nový na školní rok. Složenky se jménem dítěte jsou k vyzvednutí na
chodbě v přízemí a předpisy na nástěnce, v příslušné šatně, vždy na začátku každého měsíce.
Stravné se platí zálohově na příslušný měsíc. O částku za odhlášenou stravu se snižuje stravné
v měsíci následujícím. Současně se stravným je účtována i úplata za vzdělávání.
Podle § 35 školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování
ve stanoveném termínu.
Vyúčtování poplatků za stravování provádí vedoucí školní jídelny
a) koncem každého měsíce – stravné placené začátkem měsíce je při docházce potvrzeno nebo v
případě omluvené absence odhlášeno. Během této doby je provedeno na základě došlých plateb
zaúčtování a nepoužitá finanční částka je odečtena od předpisu platby příštího měsíce.
b) koncem školního roku
- u dětí, které končí docházku v naší MŠ, jsou přeplatky vráceny na účet, který je uvedený v
„Přihlášce ke stravování“, nebo po domluvě s VŠJ v hotovosti
- u dětí, které nekončí docházku do naší MŠ, jsou přeplatky odečteny od částky stravného na září
příštího školního roku
Cena za stravu (1 den) + pitný režim:
Pro děti ve věku 3 ÷ 6 let:
Přesnídávka......................................8,-Kč
Oběd...............................................21,-Kč
Svačina.............................................8,-Kč
Celodenní stravné...........................37,-Kč
Pro děti, které ve školním roce (od 1.9. do 31.8.) dosáhnou věku 7 let:
Přesnídávka.......................................8,-Kč
Oběd................................................22,-Kč
Svačina..............................................8,-Kč
Celodenní stravné............................38,-Kč

Způsob podávání připomínek (pochvaly, stížnosti) ke školnímu stravování je možné osobně,
popř. písemně (e-mail:jidelna@msnaokraji.cz) v kanceláři školní jídelny nebo vedení MŠ.
Provozní řád ŠJ nabývá účinnosti 3.9.2018 a současně ruší účinnost provozního řádu ŠJ ze
dne 27.2.2017.
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