Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) jsou vyvěšeny inťormace o alergenech. Na
nástěnkách je zveře.iněn seznam alergenů. s informacemi pro zákonné zástupce a zaměstnance
školy. infbrmace o alergenechnavyžádánípodává rovněž vedoucíškolníjídelny.
Jídelnílístek sestavuje hlavníkuchařka společně s vedoucíškolníjídelnynazákladě zásad zdravé
výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
Jídelnílístek můžebýt změněn v závislosti na dodávce potravin. havarijní situaci apod. Tuto
změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do.iídelního lístku.
Zadodržování hygienických předpisů při výrobě a výdejistravy pro dětské strávníky je
zodpovědný personál ško[ní jídelny. Při podáváníjídel ve třídách dohlížína dětské strávníky
pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah zodpovídají uklízečky.
Skolníjídelna za.iišťu.iestravování dětí 3 x denně a za.iišt'u.je dostatek tekutin vedoucích k
dodržování pitného režimu.
MS nezajišťuje dietní stravování. Nazákladě lékařského potvrzeníje dětem s dietami nebo
potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy a v těchto případech
jsou děti osvobozeny od úhrady stravného. Strava bude uložena na nadepsaném tácku ,.Dieta" v
chladničce. Výdej a ohřev stravy zajišt'ujíkuchařky. Za obsah individuální vlastní stravy
zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

3.

Organizace výdeje stralT

Provoz školníjídelny: 6.00 hod. - l5.00 hod.
Výde.i stravy se řídíRežimem dne dle Školníhořádu.
Mezi .iednotlivými.iídly.ie dodržován časový odstup tří hodin.
Pitný režim: je za.iišt"ován v průběhu celého dne pobytu dětí ve třídách X,lŠi pri pobytu venku na
zahradě školy (voda. ovocné, bylinkové čaje. ovocné šťávy. apod.).
Děti mají k dispozici pitný režim od 7,00 hod. - l7.00 hod., tedy po celou dobu provozu mateřské
školy.
Tekutiny jsou doplňovány během celého dne dle potřeby.

4. Ceny stravného
Výše finančníhonormativu.ie stanovena dle vy,hlášky č. l0712005 Sb.. ve znění pozdě.iších
předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých.

Ceny stravného - děti:

věk strávníků

3-6let

7 let

3 -6 let

7 let
3-6let
7 leí

Druh stravv
preSn dávka

přesn dávka
SVaclna

Svaclna

oběd
oběd

Uvedené cenyjsou v Kč.
Cena stravného nacelý den pro děti od 3 - 6letje 4l.-Kč
Cena stravného na celý den pro děti od 7 let je 45.-Kč

Cena
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