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1 Provozní řád školní jídelny  

1.1 Zásady provozu 

Provoz školní jídelny se řídí: 

 

 vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších 

předpisů 

 metodikou spotřebního koše ze dne 25. 2. 2005 

 školským zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláškou č.137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění 

pozdějších předpisů 

 nařízením ES – od 1.1.2006,852/2004 Sb., O hygieně potravin ve znění 

pozdějších předpisů 

 rozsahem poskytovaných služeb viz. Systém HACCP 

 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny 

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 

sledovaných potravin. Jídelní lístek na týden je umístěn na nástěnce a na 

internetových stránkách školy. 

 

 

1.2 Provozní doba školní jídelny 

6.00 – 15.00 hod. 

pitný režim      7.00  -  16.30 hod. 

ranní svačina   8.40  -    9.10 hod. 

oběd                11.25  -   12.30 hod. 

odp. svačina   14.00  -   14.30 hod. 

 

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a 

dle systému HACCP. 
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Možnost přídavků jídla kdykoliv o to strávník při výdeji stravy požádá. 

 

 

2 Stravné 

2.1 Výše stravného 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. O školním 

stravování platná ve znění pozdějších předpisů; příloha č. 2 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém 

dosahují věku podle bodů 1 - 4. 

 

Denní jídlo  fin.norma/den/  strávník      3-6 let                     7-10let 

 

ranní svačina                                                             9,- Kč                   10,- Kč 

oběd                                                                                18,- Kč                   19,- Kč 

odpolední svačina                                                                         9,- Kč                     9,- Kč   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celkem                                                                                           36,- Kč                   38,- Kč 

2.2 Způsob úhrady stravného 

2.2.1 HOTOVĚ 

 vždy druhé úterý v měsíci a následující středa 

 přesné datum je vždy týden dopředu zveřejněno na internetových stránkách 

školy a na vstupních dveřích do mateřské školy obou budov 

 dále je možné se na jiném termínu osobně dohodnout s vedoucí školní 

jídelny 

 v případě, že stravné nebude zaplaceno do 20. daného měsíce, bude 

zákonný zástupce vyzván k zaplacení; pokud tak neučiní, bude vyzván 

písemně; pokud i nadále nebude stravné zaplaceno, může tato skutečnost vést 

k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání (netýká se dětí, pro které je  
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předškolní vzdělávání povinné; tuto situaci bude řešit ředitelka školy 

individuálně)  

2.2.2 BEZHOTOVOSTNĚ 

 formou trvalého příkazu v peněžním ústavu 

  příkaz splatný nejpozději k 15.tému v daném měsíci 

  číslo účtu je na internetových stránkách školy: 27 – 7 169 900 217/0100 

 variabilní symbol sdělí vedoucí školní jídelny 

 do poznámky napsat jméno dítěte 

    je možné poslat jednorázově vyšší částku – kredit 

    podklady pro platbu jsou vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd  

2.3 Vyúčtování přeplatku 

 během školního roku je dvakrát prováděna kontrola stavu konta 

 při přihlášení dítěte ke stravování, vyplní zákonný zástupce formulář 

(dodatek k přihlášce na stravování), kde bude uvedeno, jakým způsobem 

požaduje zákonný zástupce, aby bylo naloženo s přeplatkem na konci 

školního roku (možno vrátit na účet, vyplatit hotově, převést na další školní 

rok) 

 pokud zákonný zástupce během školního roku požádá vedoucí školní 

jídelny o navrácení přeplatku, je mu přeplatek vrácen buď hotově, nebo na 

uvedený účet 

2.4 Organizace stravování 

 zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji vedoucí 

školní jídelny; spolu s přihláškou vyplní i dodatek k přihlášce (způsob 

naložení s přeplatkem) 

 strávník musí být na daný den přihlášen do 8.00 hod., v případě, že přijde 

do mateřské školy po osmé hodině a nebude ke stravě přihlášen, bude 

v prvním případě důsledně upozorněn na pozdní příchod; pokud se bude 

situace opakovat, nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijat (netýká se 

dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné; tuto situaci bude řešit 

ředitelka školy individuálně)  
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 pokud zákonný zástupce zná předem nepřítomnost dítěte v mateřské škole, 

zaznamená tuto skutečnost do docházkového sešitu pro stravování (vyvěšen u 

jednotlivých tříd na celý týden) 

 za neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada 

 

2.4.1 DALŠÍ  USTANOVENÍ 

 na kázeň a pořádek dětí ve školní jídelně dohlíží pedagogičtí pracovníci 

 děti se v jídelně chovají slušně, učí se dodržovat zásady správného stolovaní, 

nekřičí 

 za čistotu ve školní jídelně odpovídá příslušná provozní pracovnice 

 stravovna slouží i ke stravování zaměstnanců mateřské školy 

 jakékoli připomínky týkající se školní jídelny konzultujte s vedoucí školní 

jídelny 

 s vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni zákonní zástupci na první 

třídní schůzce (září) 

 vnitřní řád je vyvěšen v obou budovách mateřské školy na informační tabuli 

pro školní stravování a na internetových stránkách školy 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost:  1. 9. 2017 

Schválil: Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy 

    Ivana Zemanová, vedoucí učitelka MŠ 

    Martina Přibylová, vedoucí školní jídelny 
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