
VNITŘNÍ ŘÁD – výdejna stravy 
 
Provozovna: MŠ SVATOPLUKOVA 11 
                         MŠ ŘEPČÍNSKÁ 54 
                         MŠ NA TRATI 82 

 

Dle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) vydává ředitel školy a školského zařízení tento 

vnitřní řád. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 O školním stravování, vyhláškou 

137/2004 O hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 O nákladech na 

závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.  

 

1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ  

 

Každé dítě mateřské školy je strávníkem ve školní jídelně – výdejně. Stravované dítě má 

nárok na dotované stravné pouze v případě přítomnosti v mateřské škole nebo v první den 

nepřítomnosti. Stravované dítě má povinnost šetrně nakládat se zařízením školní jídelny-

výdejny, dbát na čistotu prostředí kolem sebe, dodržovat zásady stolování přiměřeně věku a 

jeho mentálním schopnostem.    

 

2. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

Zákonný zástupce dítěte má právo v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole, 

vyzvednout oběd do vlastního jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné.  Zákonný 

zástupce odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování vedoucí ŠJ a zajistí souhlas k inkasu u 

svého peněžního ústavu.  

 3.   POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

Odhlášení strávníků   

Pokud dítě není ve škole přítomno, odhlásí zákonný zástupce stravu a to den předem do 10.00 hodin 

on –line (na základě přístupového hesla). Za neodhlášenou  a neodebranou stravu se neposkytuje 

věcná ani finanční náhrada a strávníkovi  budou naúčtovány režijní náklady za každý neodhlášený 

oběd.  

Výše stravného  

1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze 

k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci 

zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. 

3. Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou stanoveny takto: 

 děti MŠ 3 - 6 let přesnídávka                           10,- Kč              

 děti MŠ 3 - 6 let oběd                                              19,- Kč                             

 děti MŠ 3-6 let svačina                                           10,- Kč 

 děti MŠ 7 let přesnídávka                                      10 ,- Kč 

 děti MŠ 7 let oběd                                                   23,- Kč 

 děti MŠ 7 let svačina                                               10,- Kč 

 



 

 

                                     

4. ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO 

1. Souhlas s inkasem z běžného účtu u různých bankovních ústavů. 

2. Složenkou nebo jednorázovým převodem z účtu. 

3. Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné 

množství finančních prostředků a povolit maximální měsíční limit pro inkasování. 

4. U strávníků platících jednorázovým příkazem je nutné vždy, při každé platbě, použít jako 

variabilní symbol osobní číslo strávníka. 

5. Strava se platí předem, to znamená, že do 20. dne v měsíci musí být uhrazena na celý 

následující měsíc (tzn., že nejpozději 25. den v měsíci bude platba připsaná na účet ŠJ).  

6. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností 

okamžitě kontaktovat účetní ŠJ. 

7. Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu 

odhlášeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení 

předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.  

5. PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI  

ŠKOLY  

Děti jsou přiměřeně svému věku vedeny učitelkami k zásadám zdravého stravování a zásadám 

stolování, dbají pokynů pedagoga i ostatních zaměstnanců školy. Pedagog dbá na bezpečnost dětí 

ve školní jídelně, hygienu před jídlem, nehlučnou komunikaci, věnuje dítěti náležitou pomoc a 

dopomoc. Koriguje sebeobsluhu, správné sezení dětí a používání příborů,. V žádném případě nenutí 

děti do jídla. 

 

6. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY  

Dětem je podávána celodenní strava 3 x denně: přesnídávka, oběd, svačina     

Výdej stravy:    

od 8:30 hod. do 9:00 hod.  -  přesnídávka                             

od 11:30 hod. do 12:15 hod. - oběd                              

od 14:15 hod. do 14:30 hod.  - svačina.  

Výdej do jídlonosičů: 12.15. – 12.25 

Na průvodním listu, který je k dispozici ve výdejně stravy uvádí školní jídelna údaje o době 

dokončení tepelné úpravy jídel, výrobě salátů a dalších pokrmů vyráběných s uvedením 

doby spotřeby jídel a uchování jídel při určených teplotách a dalších náležitostech 

souvisejících s výrobou a výdejem jídel předepsaných vyhláškou 602/2006 Sb. Na 

jídelníčku jsou vyznačeny alergeny.  

Pitný režim je v průběhu celého dne zajišťován ve třídách. Nápoje se doplňují podle potřeby a jsou 

k dispozici v konvicích, ze kterých se mohou děti samostatně obsloužit, nebo jsou využívány 

nápojové zásobníky s vodou. I při pobytu venku je pro děti připraveno dostatečné množství nápojů. 

Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, neochucený nápoj. K dispozici je i čistá voda. 

 

 



 

7. PODMÍNKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, OCHRANA 

PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY DISKRIMINACE A NÁSILÍ 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 

sledovaných potravin.   

 

8 .PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY ZE 

STRANY DĚTÍ 

Děti používají zařízení školní jídelny – výdejny za účelem stravování. Děti jsou učitelkami 

vedeny k šetrnému zacházení se zařízením a vybavením jídelny - výdejny.   

 

V Olomouci 3.9.2018 

Mgr. Jiří Vymětal 

Ředitel školy 

 

Pavla Dzurianová 

Zástupce pro MŠ MŠ 

 

 

   


