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Vnitřní řád školní jídelny 

 

Vnitřní řád školní jídelny upravuje práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a 

zaměstnanců školy.Vnitřní řád zařízení školního stravování je vydán podle :  

- zákona č. 561/2004 Sb.,§30 ods..1 školského zákona. 

 

Zařízení školního stravování se řídí : 

- vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

- vyhláškou č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předp. 

- nařízení EU č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin 

- vyhláškou č.84/ 2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 

Hlavní činností školního stravování je zabezpečení společného stravování dětí. Příprava jídla 

je zajištěno ve vlastní kuchyni a děti se stravují ve třídě MŠ Vatín.  

 

 

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců 

v mateřské škole ( § 30 odst. 1 písm. A) školského zákona 

Dítě má právo :  

- na kompletní oběd dle jídelního lístku 

- využívat zařízení a vybavení ŠJ za podmínek určeným tímto řádem 



- vhodným způsobem vyjadřovat své názory 

- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, násilí, sociálně patologickými jevy, před 

tělesným či duševním násilím , urážením a zneužíváním. 

 

Dítě má povinnost :  

- dodržovat vnitřní řád školní jídelny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti 

- chovat se slušně, respektovat pokyny všech zaměstnanců mateřské školy 

- hlásit jakékoliv své poranění nebo úraz kamaráda p.učitelce, nebo jinému zaměstnanci školy 

- nedopouštět se projevů šikany,či rasismu 

 

Zákonný zástupce má právo :  

- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny a vedoucí školního stravování 

- nahlásit a odhlásit své dítě ze stravování  

- zvolit si formu hrazení obědů ( hotovostní , formou inkasa z účtu ) 

 

Zákonný zástupce má povinnost :  

- nahlásit a odhlásit dítě ze stravování 

- neprodleně dítě odhlásit ze stravování po dobu nepřítomnosti ve škole a respektovat dobu 

odhlašování a přihlašování stravy 

- informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte 

- dodržovat termín a pravidla plateb stravného. Při neuhrazení stravného do konce aktuálního 

měsíce, nahlásí vedoucí ŠJ neuhrazenou platbu ředitelce školy. Dítě může být vyloučeno ze 

stravování, pokud zákonný zástupce dlužnou částku neuhradí 

 

 

 

II. Organizace provozu stravování, včetně pitného režimu  

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a jídelně MŠ Vatín. 

 

Doba vydávání stravy:  

přesnídávka od 9.00 hod  

oběd           od 11.30 hod  

odpolední svačina od 14:00 hod  

 



 

 

Jídelní lístek  

Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s kuchařkou na základě závazných 

pravidel a zásad zdravého stravování. Jídelní lístek bývá k nahlédnutí na vývěsce u vchodu do 

třídy a v kuchyni. Jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách, vždy v pondělí při 

zahájení provozu MŠ. 

 

 

Pitný režim je zajišťován z finančního normativu a nápoje jsou k dispozici kdykoli:  

V každé třídě jsou po celý den k dispozici ovocné čaje nebo pitná voda čistá, případně 

ochucená malým množstvím sirupu nebo ovocné šťávy. Děti se obsluhují sami nebo za 

pomoci paní učitelek, dle vlastního pocitu žízně. K ranním a odpoledním svačinám bývají 

teplé nápoje (mléko, mléčné nápoje, čaje ovocné, bylinkové nebo s citronem) K obědu mívají 

děti ředěný džus, minerální vodu (kyselku), ovocné šťávy nebo vodu ochucenou sirupem.  

 

Manipulace s nápoji v MŠ: dle platných hygienických norem.  

 

III. Organizace úhrady stravného 

 

Cena za stravování: 

(finanční limit) 

 

 celodenní stravování dětí 3-6 let 35 Kč, v této ceně jsou zahrnuty: 

 přesnídávka + pitný režim 7 Kč + 3 Kč + oběd 18 Kč + svačina 7 Kč  

 

celodenní stravování dětí s odkladem škol. doch. 7-10 let 37 Kč v této ceně jsou zahrnuty:  

přesnídávka + pitný režim 7 Kč + 3 Kč + oběd 20 Kč + svačina 7 Kč 

 

Výši finančního normativu stanovuje ředitelka a vedoucí stravování, která je zodpovědná za 

plnění spotřebního koše.  

 

 

 



Úhrada stravného  

 

a) Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží první den 

nástupu do MŠ od paní učitelky. Na ní kromě osobních údajů vyplníte závazně, zda bude dítě 

odebírat stravu celodenně, nebo bez odpolední svačiny.  

 

b) Stravné se platí bankovním převodem následujícího měsíce se splatností do 10. dne. Ve 

výjimečném případě v hotovosti u vedoucí školní jídelny následujícího měsíce se splatností 

do 10. dne.  

 

Úhrada stravného je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení je považováno za závažné 

porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení školní docházky (zákon 

č.561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odstavec 1 d).  

 

IV. Organizace přihlašování a odhlašování stravy  

Povinností rodičů je děti včas a bez zbytečného odkladu odhlásit ze stravování v případě 

nemoci nebo jiného důvodu. Při odhlášení uvádějte vždy důvod a délku jejich nepřítomnosti.  

 

Možnosti odhlašování:  

1) osobně ve školce  

2) telefonicky,nejlépe SMS  na čísle 566 623 315 předem do 13 hod. nebo první den nemoci 

nejpozději do 7.00 hod.  

 

První den nepřítomnosti (když jste neměli možnost se včas odhlásit) máte možnost si oběd 

vyzvednout do vlastního čistého nosiče od 11.15 hod. do 11.30 hod v kuchyni MŠ. K obědu 

není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a další dny, když se do 8.oo 

hodin nedostavíte, nezavoláte, nebo nedáte jinak vědět, že nepřijdete, Vám bude počítána plná 

cena stravného až do doby řádné omluvy. Je-li dítě odhlášeno dlouhodobě, prosím, abyste 

první den nástupu do MŠ oznámili den předem.  

 

Dle školského zákona č 561/2004 Sb. a prováděcího předpisu k zákonu Vyhlášky č.107/2005 

Sb. nemá dítě odcházející z MŠ po obědě nárok na odpolední svačinky . Proto je nutno ráno 

při příchodu do MŠ nahlásit učitelce, nebo p. kuchařce, že dítě jde domů po obědě.  

V době hlavních prázdnin školní jídelna vaří v dny, kdy je stanovený provoz v MŠ. 



 

Stravování cizích strávníků:    - není zajišťováno 

 

V. Provoz stravování  

Dohled nad dětmi provádějí paní učitelky MŠ. Talířky a hrnečky, při obědě příbory – chystají 

nejstarší děti.  Polévku, hlavní chod a sklenice s pitím si všechny děti samy odebírají od paní 

kuchařky u výdejového okénka. Děti mají možnost přídavků stravy. Po konzumaci oběda 

odnesou použité nádobí na  odběrné místo. Děti jsou vedeny ke společenským pravidlům při 

stolování. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje 

školnice, kuchařka nebo učitelka. Za čistotu stolů před výdejní dobou odpovídá kuchařka. Za 

čistotu stolů během výdejní doby odpovídají paní učitelky. Úraz, nevolnost ve školní jídelně 

hlásí děti paní učitelce. Rodiče své připomínky ke stravování hlásí vedoucí ŠJ. 

 

Ochrana majetku školy 

Děti jsou paními učitelkami a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. 

Povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy je majetek školy chránit a nepoškozovat. 

Konkrétní jejich povinnosti jsou obsaženy v organizačním řádu mateřské školy a pracovních 

náplních. 

 

Tento provozní řád je kdykoli k nahlédnutí na vývěsce po vstupu do MŠ.  

Přejeme si a doufáme, že naše spolupráce bude probíhat bez chyb a k Vaší spokojenosti. 

Případné dotazy a připomínky jsme ochotni řešit osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, případně 

telefonicky na čísle 566 623 315. 

 

Účinnost směrnice je od 1.6.2018.  

 


