Provozní řád školní kuchyně Mateřské školy, Brno, Puchýřova 13a,p.o.
Školní kuchyně je součástí Mateřské školy Puchýřova 13a.
Zabezpečuje stravování pro děti a zaměstnance této mateřské školy .
Zřizovatelem je ÚMČ Brno Líšeň.
Stravování v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a finančním
normativem na nákup potravin. Pokrmy se připravují dle receptur pro školní stravování.
ŠJ poskytuje na základě lékařského potvrzení dietní stravování.
MŠ poskytuje dietní stravování a to na základě žádosti zákonného zástupce a lékařského
potvrzení, spolupracuje s nutričním terapeutem.
Finanční normativ na stravování dětí a zaměstnanců platný od 1.12. 2021
Děti MŠ 3-6 let:
celodenní stravování - přesnídávka + oběd + svačina

10,- 25,- 10,- celkem 45,- Kč

Děti MŠ, které ve školním roce 2021/ 22 /1.9.2021 - 31.8.2022/ dosáhnou 7 let:
Celodenní stravování - přesnídávka + oběd + svačina
10,- 29,- 10,- celkem 49,- Kč
Dietní stravování :
Děti MŠ 3-6 let
Celodenní stravování - přesnídávka + oběd + svačina

15,- 25,-15,- celkem 55,- Kč

Děti MŠ starší
Celodenní stravování - přesnídávka + oběd + svačina

15,- 29,-15

Zaměstnanci MŠ / oběd / :
Příspěvek FKSP na 1 oběd

celkem 59,- Kč
35,- Kč
35,- Kč

Způsob úhrady stravného
Stravné se platí vždy do 10. dne v příslušném měsíci
- trvalým příkazem – č.ú. Komerční banka Brno 10006-50230621 /0100
- jednorázovým příkazem každý měsíc – č.ú. Komerční banka Brno 10006-50230621/0100
- v hotovosti – v kanceláři vedoucí kuchyně
Začátkem každého měsíce bude v šatnách vyvěšen seznam dětí, jejich variabilní symbol a
částka, kterou mají v daný měsíc zaplatit.
Vyúčtování přeplatků
Přeplatky se automaticky odečítají následující měsíc.
Na konci školního roku se přeplatky převádí na září dalšího školního roku.
Dětem, které z MŠ odchází, se přeplatky vrací v červenci převodem na účet zákonného
zástupce.
Dětem, které platí trvalým měsíčným příkazem, se přeplatky vrací 2x ročně
/únor, září/ převodem na účet zákonného zástupce.

Odhlašování a přihlašování stravy
Děti se odhlašují ze stravování a přihlašují nejpozději jeden den předem do 13 hod a to :
- formou SMS na telefonním čísle 608 566 265
- zápisem do sešitů stravování v šatnách
- telefonem na čísle MŠ / 544 210 333/
První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si rodiče mohou oběd vyzvednout v kuchyni
v době od 11,30 do 11,45 hod.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě !!!
Obědy se vydávají pouze do přinesených čistých a podepsaných jídlonosičů nebo plastových
misek s víčkem určených k uchovávání potravin!
Pro obědy se chodí do kuchyně bočním vchodem od zahrady.
Nárok na zvýhodněnou stravu / děti platí pouze cenu potravin, věcné a osobní náklady hradí
zřizovatel / má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti.
Pokud rodiče své dítě řádně neodhlásí, dítě stravu neodebere, ale školní kuchyně ji připraví, je
rodič povinnen uhradit veškeré finanční náklady na stravu na jeden den.
/ Vyhl. č. 107/2005Sb, odst. 9/.
Další dny nepřítomnosti se dítě ze stravování odhlašuje.
Provoz školní kuchyně je denně od 6.00 do 15.30 hod
Zaměstnanci kuchyně : Helena Jonasová
Radka Horalíková
Lenka Jankových
Strava v MŠ se vydává : přesnídávka
oběd
svačina

– hlavní kuchařka
- pomocná kuchařka
– vedoucí stravování

9.00 – 9.20 hod
11.45 – 12.30 hod
14.15 – 14.45 hod

Po celý den je v mateřské škole zaveden pitný režim. Děti mají k dispozici v každé třídě
dostatek nápojů / džus, multivitamínové nápoje, ovocné, bylinkové čaje, ale i neslazenou
pitnou vodu případně ochucenou citronem, bylinkami aj. /.
Při pobytu na zahradě dostávají děti čistou pitnou vodu, v chladném období teplý neslazený
čaj.
V mateřské škole používáme jen zdravotně nezávadné suroviny a ověřené technologické
postupy, sledujeme záruční doby a kvalitu potravin, správné skladování.
Jídelníčky sestavujeme dle nutričního doporučení, podle receptur pro mateřské školy a
obohacujeme o prvky racionální výživy/ ovesné vločky, sojové boby, sojové maso, pohanka,
jáhly, kuskus, bulgur, corn flakes, musli, luštěniny ap/, dále zařazujeme celozrnné pečivo a
tmavý chléb.
Pravidelně konzumujeme mořské i sladkovodní ryby v různých úpravách, méně běžné druhy
masa /krůtí, králičí, klokaní, zvěřinu apod./. Do jídelníčku zařazujeme bezmasá a zeleninová
jídla.
Spotřeba jednotlivých druhů potravin je měsíčně vyhodnocena dle předepsaného spotřebního
koše pro mateřské školy.

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení
předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonní zástupci opakovaně neuhradí platbu
za stravné nebo školné ve stanoveném termínu./ Školský zákon 561/2004 Sb, § 35/

V Brně 12.11.2021
……………………..ředitelka školy
…………………….vedoucí stravování

