
                                          PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY MŠ 

- Každé ráno v 8.00 hod. předá pedagogická pracovnice vedoucí stravování seznam přítomných dětí. 

Nepřítomné děti jsou ze stravy odhlášeny. 

- Dopolední svačina je podávána v  době od 8.30 – 9.00 hod. Žáci si přicházejí pro svačinu k výdejnímu 

pultu. Mladším dětem pedagogická pracovnice rozdá nápoj, starší děti si ho odnášejí samostatně. 

Špinavé nádobí děti odkládají na místo tomu určené. 

- V době od 11.30 – 12.15 hod. je podáván oběd. Polévku nalévá pracovnice kuchyně žákům přímo u 

stolů. Pro hlavní jídlo si děti chodí k výdejnímu okénku. Mladším dětem pomáhá pedagogická 

pracovnice nebo pracovnice kuchyně. Pro nápoj si starší děti chodí samostatně, mladším pomáhá 

pedagogická pracovnice. Špinavé nádobí děti odkládají na místo tomu určené. 

- Dozor nad žáky má pedagogický pracovník.  

- Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pracovnice kuchyně. 

- Výdej odpolední svačiny probíhá ve stejném režimu jako svačina dopolední. 

- Jídelní lístek je k dispozici v budově MŠ nebo na internetových stránkách školky -  www.zsosov.cz 

- Platí zákaz nošení si vlastních potravin do MŠ – výjimkou je dietní opatření potvrzené lékařem. 

-  Způsoby placení – inkasem ze sporožirového nebo z běžného účtu, hotově 

-  Termíny placení v hotovosti – pro nové strávníky první týden v září záloha ve výši 1.000 Kč, dále pak 

do 15-tého dne v měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ v budově MŠ od 7,00 do 13,00 hod. 

- Termíny placení inkasem z účtu – k 20 dni v měsíci. 

- Pokud nebude zaplaceno stravné v daném termínu, jde o porušení provozního řádu a po opakovaném 

porušování může být žák vyloučen z MŠ. 

- Ceny stravného:    3 – 6 let       Dopolední svačina     10Kč 

-                                                        Oběd                            24Kč 

-                                                        Odpolední svačina      9Kč 

-  

-                                         7 let       Dopolední svačina       10Kč 

-                                                        Oběd                              28Kč  

-                                                        Odpolední svačina        9Kč 

 

                                                  

      Dne  30.8.2021                                                                                                 Školní jídelna při ZŠ a MŠ Osov 

                                                                                                                                       Čabounová Marcela 

                                                                                                                                        Vedoucí stravování 

 

 

               


