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I. Úvodní část 

 

Vnitřní řád je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. 

 

Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let, výjimečně 

mladších, dětí s odkladem školní docházky a dále stravování zaměstnanců mateřské školy. 

 

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se v mateřské škole stravují a též pro 

zákonné zástupce dětí. 

 

Vnitřní řád je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami: 

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- zákonem č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

- zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění 

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění 

- nařízením EU č. 852 /2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů 

- školním řádem mateřské školy 

 

II. Provozní řád 

 

Dítě je ke stravování přihlášeno automaticky, pokud se dostaví do 8.00 hod. do mateřské školy, 

stejně je automaticky odhlášeno, pokud není v 8.00 hod. v mateřské škole. 

 

V době nepřítomnosti dítěte v MŠ není možno vydávat jídlo domů 

 

Příprava stravy se řídí výživovými normami pro školní stravování 

 

Jídelní lístek na celý týden je vyvěšen na nástěnkách nejpozději v pondělí ráno. 

 

Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte, dítě s OŠD má větší porci, od níž se odvíjí výše 

úhrady 

 

Dle nařízení EU, jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Alergeny jsou číslovány a uváděny na 

jídelním lístku v závorce za jednotlivými pokrmy, seznam alergenů visí na nástěnce vedle jídelního 

lístku. 

 

Strava je připravována ve školní kuchyni a na třídy, do jednotlivých výdejních kuchyněk je 

expedována v gastronádobách výtahem nebo přepravními vozíky. 



 

Součástí každého jídla je nápoj a během celého dne zajišťuje jídelna pitný režim 

 

Školní jídelna zajišťuje stravu pro děti 3x denně (přesnídávka, oběd, svačina). 

 

 

Výdej stravy: 

přesnídávka  8.45 hod. 

Oběd   11.45 hod. 

Svačina   14.30 hod. 

 

Zaměstnanci mají nárok na odebrání 1 oběda, pokud odpracují alespoň 4 hodiny. 

 

Děti nesmí do školy nosit žádné vlastní jídlo a pití. 

 

Děti, které odchází po obědě domů, nahlásí tuto skutečnost ráno na třídě a dostanou náhradní 

svačinu. 

 

Školní jídelna není povinna zajišťovat dietní stravování. Po předchozí domluvě a na základě 

lékařského potvrzení je umožněno dětem nosit si do mateřské školy vlastní stravu. 

 

III. Platby a ceny stravy 

   děti 3-6 let  děti 7leté (OŠD)  zaměstnanci 

 

přesnídávka   11,- Kč  11,- Kč 

 

oběd   18,- Kč   21,- Kč   35,- Kč 

 

svačina  11,- Kč  11,- Kč 

 

celkem              40,- Kč  43,- Kč   35,- Kč 

 

Stravné se platí zálohově dopředu vždy nejdéle do 15. v měsíci (počet stravovacích dnů x denní 

sazba – neprojedená strava z minulého měsíce) 

 

Platit lze jednorázovým příkazem na č.ú. 43-3849070247/0100 (trvalý nelze, každý měsíc jiná 

částka) nebo složenkou (jsou k dispozici v šatnách MŠ) na základě seznamu vyvěšeného v šatnách 

školy nejdéle do 6. v měsíci, kde je uvedeno jméno dítěte, částka, variabilní symbol ( každé dítě má 

svůj po celou dobu školní docházky) a specifický symbol. 

 

Při veškerých platbách je nutné uvádět správný variabilní a specifický symbol. 

 

Pokud není úhrada provedena včas ani po upozornění a písemném upomenutí, může ředitelka školy 

dítě vyloučit. 

 

Případné připomínky k jídelnímu lístku, nebo jiné připomínky týkající se stravování dětí řeší rodiče 

s vedoucí ŠJ. 

 

Kontakty: 

Vedoucí ŠJ – Lenka Vítková tel. 315 723 709, 315 723 692 

Ředitelka školy – Bc. Jitka Jírová tel. 315 723 709 

 



 
 

 

 

 


