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Č.j.: 142/2021  - Vnitřní řád  stravování

I. Provozní řád školní jídelny

Hospodářka a pracovnice kuchyně se řídí platnými hygienickými vyhláškami, vnitřními 
předpisy a směrnicemi:

a) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.137/2004 Sb.O hygienických požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

b) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 SB., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

c) Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., O školním stravování

d) Provozní řád, stravovací řád, sanitární řád, pracovní náplně, pokyny BOZP

Školní jídelna dodržuje:

a) Stanovený pitný režim - nápoje jsou po celý den k dispozici na třídách

b) Technologické postupy a normy při přípravě jídla

- Norma syrového masa

- Doba dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

- Jídlo je určeno k přímé spotřebě

Do kuchyně a do skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci školní jídelny, kteří mají 
zdravotní průkaz. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí školní jídelny nebo u 
ředitelky MŠ.

II. Stravovací řád školní  jídelny

a) Časový rozvrh výdeje stravy:

 pro děti a zaměstnance MŠ

Přesnídávka Oběd Svačina
8:30 – 9:00 11:45 – 12:15 14:30 – 15:00

Výdej stravy pro žáky a zaměstnance  ZŠ se řídí vyučovacím rozvrhem v době od 11:15 – 
14:00.



Výdej stravy pro cizí strávníky v MŠ je v době od  11:15 – 11:45 hod..

b) Úplata za stravování 

předškolních dětí:

Pro děti ve věku od 3 do 6 let činí stravné

přesnídávka 10,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 9,- Kč
nápoje 5,- Kč
celkem 44,- Kč + 1,- Kč dotace

Záloha na stravné činí 880,- Kč  měsíčně na účet MŠ.

Pro  děti, které dosáhnou ve školním roce  věku 7 let  činí stravné:

přesnídávka 11,- Kč
oběd 21,- Kč
svačina 10,- Kč
nápoje 5,- Kč
celkem 47,- Kč + 1,- Kč dotace

Záloha na stravné činí 940,- Kč měsíčně na účet MŠ.

Úplata za stravování žáků ZŠ:

Žáci 7 -10 let Žáci 11 - 14 Žáci 15+
30,- Kč za 1 oběd + 2,- Kč dotace 32,- Kč za 1 oběd + 2,- Kč 

dotace
34,- Kč za 1 oběd + 2Kč dotace

Záloha na stravné činí 600.- Kč 
měsíčně

Záloha na stravně činí 640,- Kč
měsíčně

Záloha na stravné činí 680 Kč 
měsíčně

Platby za stravování – nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce stravování. Tento 
termín je nutné dodržovat. 

Úplata za stravné cizí strávníci činí 70,- Kč z toho 37,- Kč oběd + 33,- Kč režijní náklady. Úplata
za stravné je vždy hotově první týden příslušného měsíce u paní hospodářky.

c) Odhlašování stravy

Odhlásit  stravu lze předem nebo v den absence a to:



- žáci ZŠ se na strava.cz musí odhlásit přes svůj účet nejpozději do 7:00hod.  
daného dne kdy stravu nechtějí

Žák ZŠ má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole. Žáci nebo
jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do  jídlonosiče při 
neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole. ŠJ nezodpovídá za nákazu 
vzniklou při přepravě jídla v jídlonosiči. 

-  u  dětí MŠ nejpozději do 8:00 hodin na telefonních číslech jednotlivých 
tříd, sms nebo do sešitu v šatně

- cizí strávníci  -  telefonicky na čísle 792 303 020 nebo osobně u paní 
hospodářky.

Za neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Pokud dítě odchází z MŠ po obědě 
je mu částka za odpolední svačinu odečtena.

III. Informace o stravování

Školní jídelna učí děti správným stravovacím návykům. Tomu je přizpůsobena skladba 
jídelního lístku. Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce,  zeleniny, luštěnin, 
ryb, celozrnného pečiva a mléčných výrobků. Je dodržován pitný režim, především 
neslazený ovocný čaj a pitná voda.

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku:

- Řídí se platnými vyhláškami

- Podmínkou je splnění spotřebního koše

- Spotřební koš je evidence jednotlivých složek potravy tak, aby byla 
dodržena předepsaná výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a 
vyváženost stravy.

Výjimky ze stravování 

Pokud jsou rodiče seznámeni s potravinovou alergií u svého dítěte je jeho povinností včas 
informovat učitelku na třídě a paní hospodářku.  Jedná se o alergie zjištěné alergologem. Má-
li dítě lékařem nařízenou dietní stravu, je nutné donést lékařské potvrzení a  rodiče jsou  
povinni zajistit dietní stravu na vlastní náklady. Dietní stravu přináší rodič do MŠ v ranních 
hodinách v označených nádobách určených výhradně k uchovávání potravin. Strava je ve 
školní jídelně uložena do lednice a v době oběda po ohřátí vydána dítěti. Za tuto stravu plně 
odpovídá rodič.



Jídelní lístek a tento vnitřní řád je vyvěšena na nástěnkách tříd a webových stránkách školy. 

Zaměstnanci, zákonní zástupci dětí, děti, žáci a cizí strávníci jsou povinni se řídit touto 
směrnicí.

Ruší se vnitřní řád č.j. MŠ 115/2020. 

Tento řád nabývá platnost dnem 1.9. 2021 a je platný pro školní rok 2021/2022.

V Jinočanech  25.8. 2021

Bc. Vlasta Formanová Lucie Klímová

           ředitelka MŠ hospodářka MŠ


