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Vnitřní řád školní jídelny 

Vychází z právních předpisů:      

školský zákon č. 561/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 107/2005 Sb. o školním stravování 

ve znění pozdější předpisů, dále z platných hygienických předpisů a vyhlášky o předškolním 

vzděláváním č.15/ 2005  a jejích novel. 

 

Stravování dětí 

Je zajišťováno ve školní jídelně při MŠ. Příprava svačin se provádí ve školní výdejně v prostorách 

k tomu určených. Obědy škole dováží smluvní partner, který je zapsán v Rejstříku školních zařízení. 

Za provoz školní výdejny s jídelnou odpovídá a záležitosti týkající se stravování dětí vyřizuje vedoucí 

ŠJ. Na svačinu, oběd a přesnídávku děti MŠ přicházejí pod vedením svých učitelek do vyhrazené části 

školní jídelny. Za organizaci vlastního stravování, dozorem nad dětmi a vytváření potřebných návyků 

dětí odpovídají příslušné učitelky. 

Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo je vydáváno postupně v jídelně mateřské školy. Odpolední 

přesnídávky se dětem, které jdou po obědě domů, nevydávají (závazný pokyn MHS 05/99). 

 

Dopolední svačina se podává   v  8.30 hod  –   9.30 hod 

Oběd je vydáván   v 11.30 hod  – 12.30 hod 

Odpolední svačina se podává  od   14.15 hod 

 

Jídelníček: 

Je vyvěšen vždy při vstupu na nástěnce, a také na webových stránkách. Jídelníček je sestavován 

dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše dle vyhlášky č. 107/2005 Sb a včetně všech pozdějších 

předpisů. 

Při realizaci jídel, dle jídelního lístku si vyhrazuje školní jídelna právo na změny v případě potřeby. 

Jestliže dítě jakoukoliv potravinu ze zdravotních důvodů nesmí, musí být toto doloženo odborným 

lékařem. 

Strava je výhradně konzumována v MŠ, s výjimkou danou vyhláškou č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 (První 

den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky 

považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.). Každý rodič smí, první den neplánované 

nepřítomnosti dítěte v MŠ, odebrat oběd do vlastních nádob v čase od 11:30 – 12:00 hodin ve školní 

jídelně při mateřské škole. 

 

Pitný režim: 

Je zajišťován ráno /od 7.00 hod/ pí. učitelkami v každé třídě. Během dne je doplňován čaj, džus, voda, 

šťáva nebo vitamínový nápoj ve třídách. Děti se mohou kdykoliv během dne podle potřeby napít. 
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Odhlašování stravy 

Přes aplikaci Twigsee, v nutných případech (např. pokud Vám aplikace nefunguje) možno omluvit i 

osobně, telefonicky - nejlépe den předem do 15.00 hod, nejpozději do 7.30 hod daného dne. 

Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován. Strávník má právo neodhlášený oběd v první den nemoci 

odebrat a vzít domů. 

Placení stravného 

Stravné se platí za každý měsíc. Úhrada se provádí bezhotovostní formou na účet školní jídelny 

34632081/0100 nejlépe do 5. dne v měsíci, cena je stanovena paušálně 1100,- Kč měsíčně, 

 1.166,- Kč měsíčně pro děti 7 let (při dovršení ve školním roce).           

Vyúčtování se provádí v měsíci červenci. 

Každý strávník má přidělený variabilní symbol, pod kterým je platba vedena + příjmení dítěte. 

Rozpis cen za stravné školní rok  2022/23 

Děti 3-6 let                     50,- Kč den 

Dopolední svačina 9,-Kč 

Oběd 28,-Kč 

Odpolední svačina 9,-Kč 

Celodenní pitný režim  4,-Kč 

 

Děti 7 let                        53,- Kč den 

Dopolední svačina  10,-Kč 

Oběd 29,-Kč 

Odpolední svačina 10,-Kč 

Celodenní pitný režim 4,-Kč 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví v prostorách školní jídelny jsou uvedeny ve školním řádu, 

děti a zákonní zástupci  jsou povinni se jimi řídit. 

 

Dotazy, připomínky 

Dotazy, připomínky prosím řešte ihned přímo s hospodářkou. 

 

ředitelka Mgr. M. Karásková hospodářka  M. Skalická 
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