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Vnitřní řád školníjídelny
Účinnost od t.9.2020

Adresa: Mateřská škola Jirny
5.května 333
Jirny 250 90

l. Úvodní část
Vnitřní řád školní.iídelnyje soubor pravidel a opatření spo.iených s provozem školní.iídelny.
Provoz školníjídelny:
Rídíse vyhláškou O školním stravování č.l0712005 Sb.. ve znění pozdějšíchpředpisů. zákonem
č. 258/2000Sb.. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdě.išíchpředpisů, vyhláškou č. l3712004
Sb.. O hygienických požadavcíchna stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdě.išíchpředpisů. vyhláškou č.84/2005 Sb.. O
nákladech na závodní stravování a je.iich úhradě v příspěvkových organizacích zfizených ÚSC, ve
znění pozdějších předpisů. nařízením EU č.85212004 O hygieně potravin. ve znění pozdějších
předpisů. nařízením Evropského parlarnentu a Rady EU č. l169120l l O poskytování informacío
potravinách spotřebitelům, zákonem č.56l12004 Sb.. Školskýzákon a zákonem O státní správě a
samosprávě ve školství č,564l1990 ve znění pozdějšíchpředpis a bezpečnostnímipředpisy.
skolní stravování:
řídíse výživovými normami a rozpětím finančníchlimitů na nákup potravin stanovenými
vyhláškou 10712005 Sb..Základnívyhláškyapředpisyjsoukdispozici vkanceláři vedoucíškolní
.iídelny.
J íde lníčekj e vždy sestavován pod le zásad zdravé výživy a dodržován í výživových norem u
sledovaných potravin a v rozsahu dle § 3 a § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. l0712005 Sb., O školním
stravování. Je dodržován spotřební koš
Školnijídelna zajišt'uje stravování dětí přiiatých k předškolnímu vzdělávání, ve věku od 3 do 6
let. dětí s odkladem školnídocházky (7 let) a stravovánízaměstnanců rnateřské školy.

Vnitřní řád školníjídelnyje závazný pro všechny osoby. které se stravujíve školní.iídelně,v
případě nezletilých žákůipro zákonné zástupce.

2. provoz

a

vnitřní režim

MŠučíděti stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku.
Jídelnílístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou.ie plnění spotřebního
koše /evidence jednotlivých složek stravy. aby byla dodržena předepsaná výžívovánorma/.
Školníjídelnapři mateřské škole vaří dle platných receptur pro školnístravovánínebo dle
vyzkoušených vlastních receptur nebo receptur jiných školních jídelen, nanormovaných pro děti z
mateřské školy.
Jídelnílístek: je vyvěšen na iníbrmačníchnástěnkách. vždy ne.jpozději v pondělí přizahá.iení
provozu MS a webových stránkách školy.

