Řád školního stravování určen pro všechny strávníky.
Školní stravování je školskou službou, kterou lze poskytovat za úplatu
§ 123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
O školní stravování se jedná pouze v době pobytu dítěte ( strávníka) ve školském zařízení
§ 117 odst. 1 písm.b) a c) uvedeného zákona.
V případě prvního dne nemoci je strávník oprávněn si objednaný oběd odebrat za úplatu
stanovenou podle finančních normativů, tedy cenu stravného.
V případě delší doby nemoci, tedy již od druhého dne, kdy nebude dítě přítomno ve školském
zařízení, nejedná se o školní stravování ( § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a ŠJ – MŠ
může za určitých podmínek toto neodhlášené jídlo účtovat a požadovat finanční částku
stanovenou ŠJ – MŠ a k této částce dále z titulu náhrady škody ( podle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku) ve výši rovnající se adekvátní části nákladů ( tedy věcných a
mzdových) připadajících na zhotovení jídla.
.
Tzn: V případě 1 dne nemoci svého dítěte si mohou rodiče odebrat oběd do jídlonosičů. Od
následujícího dne se musí dítě odhlásit, jelikož by se jednalo již o neoprávněný odběr, kdy
strava není dotována a částka se zvyšuje o náklady na provoz a výrobu jídla. Rodič ( zákonný
zástupce dítěte) je povinen odhlásit své dítě minimálně 1 pracovní den
dopředu a to nejpozději do 12.00 hod. na stránkách www.strava.cz V pondělí se odhlašuje
nejpozději do 7.30 hod, rovněž na těchto stránkách. Za odhlášení, nebo přihlášení zodpovídá
v plném rozsahu zákonný zástupce, nikoli MŠ. Jestliže Vaše dítě není přihlášeno ke
stravování, nelze jej přijmout v ten den do zařízení, jelikož na něho není vynormován oběd a
také v ten den není pojištěn.
Pokud nebude platba za stravné uhrazena včas, nebude možné Vaše dítě přijmout do zařízení.
Na začátku pracovního týdne, tady v pondělí musí dát zákonný zástupce vědět nejpozději do
7.30 hod. ráno, zda dítě přijde do školského zařízení či nikoli, aby nedocházelo k situaci, že
dítě do MŠ nepříjde, rodič tuto skutečnost nenahlásí, a p. učitelky dítě zapíší do docházky.
V případě, že své dítě neomluvíte do 7.30 hod. je mu automaticky započítaná strava.
V případě, že si odeberete stravu do jídlonosičů, v žádném případě nebude strava vydána do
skleněné nádoby pouze do čistých ( nerezových, nebo plastových nádob).
Kuchařka má v tomto případě právo nevydat stravu , jelikož hrozí prasknutí a možnost
odštípnutí úlomků skla a poranění. V takovém případě kuchařka nenese žádnou odpovědnost.
V daný den již nelze stravu odhlásit.
HACCP A VÝDEJ STRAVY 
- Vzhledem k hygienickým požadavkům a přísným dodržováním HACCP (systému kritických bodů)
je jídlo určeno k okamžité spotřebě a musí být zkonzumováno v co nejkratší době od vydání.
- Teplota pokrmu v jídlonosiči v době výdeje přesahuje teplotu + 70 C a více.
- Po pozdějším odběru teplota automaticky klesá pod hranici + 60 C, což je kritická hranice na
rozmnožování bakterii a mikroorganismu. Po odebrání stravy, již školní kuchyně nenese žádnou
odpovědnost.
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