
Příloha č. 2 k Vnitřnímu řádu školní jídelny  

 Gramáž a koeficienty při normování stravy 

Hmotnost porce odpovídá stanovaným normám dle stanovených koeficientů norm. a ty jsou         

               MŠ 3-6 let koef. 0,5 

               ZŠ 7-10 let koef. 0,7 

               ZŠ 11-14 let koef. 0,8 

               ZŠ 15 let a více koef. 1 

 

 Vyúčtování stravného 

Na konci školního roku se veškeré přeplatky na účtech strávníků převedou na následující školní rok. 

V případě ukončení stravování provede vedoucí ŠJ vyúčtování stravného a případný přeplatek bude 

vrácen zákonnému zástupci na účet uvedený v přihlášce popř. v hotovosti (dle dosavadní volby platby 

strávníka) 

 

 Skladba jídelníčku 

Při sestavování jídelníčku se používají receptury jak staršího data tak již nového charakteru.                 

Neexistují předepsané receptury pro školní stravování. Jsou pouze obecné, ale musí se používat tak, 

aby se jídelna vešla jak do stanovaných finančních limitů tak i splnila spotřební koš a dodržovala 

výživové hodnoty dle platných doporučení 

 

 MŠ Hello, Bambino 

Naše školní jídelna zajišťuje stravování i pro soukromý subjekt Mateřskou školu Hello a Bambino. 

Počet stravovaných dětí se pohybuje okolo 20.  

 

 Evidence skladových zásob 

Přejímka zboží probíhá vizuální kontrolou, kontrolou váhy a záruční doby vedoucí ŠJ popř. hlavní 

kuchařkou. Zboží je následně na základě dodacího listu nebo faktury navedeno do skladu pomocí 

programu VIS. Na základě komplexní žádanky, kterou vystaví ved. ŠJ z programu sklad VIS, zde jsou 

nanormováni strávníci dle věkových kategorií a koeficientů, vydáno zboží ze skladu. V některých 

případech snižuje ved. ŠJ normu, tzv. podnormovává,  (např. saláty, které děti nejí, popř. potraviny 

dle starších receptur) chováme se hospodárně. Po výdeji ze skladu na základě již výše zmíněné 

žádanky je zpracována výdejka potravin dle skutečného výdeje ze skladu a ta je podepsána vedoucí ŠJ 

a vedoucí kuchařkou. Při fakturaci přiloží ved. ŠJ dodací listy a příjemky ze skladu z programu VIS a 

poté předá ekonomce školy k proplacení. 
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