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Děti odchází do školní jídelny pod dohledem pedagoga
Výdej pokrmů – přesnídávka od 9:00 – 9:30 hod., oběd 11:50 – 12:15 hod., svačinka 14:15 –
14:45 hod.
Výdej cizím strávníkům v čase 10.30 – 11.00 hod.
První den nemoci má dítě nárok na oběd (jídlo si mohou rodiče odnést ve vlastním jídlonosiči
11:00 – 11:30), další dny je nutné jídlo odhlásit
Jídlo odebrané ve školní jídelně je určeno k okamžité spotřebě
Strava se odhlašuje den předem telefonicky nebo osobně do docházky dětí v šatně, daný den
se může strava odhlásit do 7:00 telefonicky u paní kuchařky
Pracovní doba kuchařky je od 6:00 – 12:30
Technické nebo hygienické závady odstraňuje paní kuchařka, nebo jej nahlásí nadřízenému
Za čistotu stolů při výdeji stravy odpovídá kuchařka
Kuchařka případnou nevolnost, úraz či jiné problém okamžitě hlásí paní ředitelce
Poplatky za stravné se řídí každý rok kalkulacemi za ten daný školní rok
Na chodbě MŠ je vyvěšen vždy aktuální jídelní lístek s
V šatně MŠ je vyvěšen aktuální provozní řád školní jídelny
Dítě je povinno, pokud je přihlášeno do MŠ, odebrat oběd + jedno doplňkové jídlo, odpolední
svačinky se po domluvě mohou odhlásit.
Vlastní organizace provozu v jídelně:
- Mladší děti mají vše nachystané na stolečku od paní kuchařky, starší děti si berou
přesnídávku z podnosu v čisté zóně a na tácku si ji odnesou ke stolečku, pití mají
nachystané přímo na stolech. Děti mají možnost si vše přidat.
- Při obědě si děti berou lžíce o odejdou ke stolečku. Mladším dětem nalévá polévku
kuchařka, starší si nalévají sami pod dohledem pedagoga. Odnesou prázdný talíř do
špinavé zóny a u výdejového okénka si odeberou druhý chod. Starší děti si berou v čisté
zóně příbor. Pití je nachystáno i k přidání. Vždy mají k dispozici i čistou vodu. Po jídle se
odnese použité nádobí do špinavé zóny na pojízdný stolek.
- Odpolední svačinka je přichystána v lednici, dětem ji podává paní uklízečka, přítomen je i
pedagogický dohled. Vše se po jídle opět odnáší do špinavé zóny, a po odchodu dětí a
učitelky paní uklízečka vše uklidí. Odnese špinavé nádobí, uklidí jídelnu, nádobí umyje
mezitím v myčce, uklidí kuchyň, pokud ji použila a nakonec umyje podlahy v obou
místnostech.

