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1. Školní jídelna zajišťuje: 

a) stravování a pitný režim dětí mateřské školy 
b) stravování zaměstnanců naší příspěvkové organizace  

2. Provoz školní jídelny 

školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6:00 hodin do 15:15 hodin 

3. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za školní stravování 
 
Úhrada úplaty za školní stravování probíhá bezhotovostním způsobem a to: 

a) bezhotovostně na určený účet – souhlasem k inkasu 
b) bezhotovostně poštovní poukázkou na určený účet 

 
Ve výjimečných případech lze dlužné částky doplácet hotově u vedoucí školní jídelny, a to po domluvě 
 
a) Úhrada stravného bezhotovostním způsobem na účet 43-7138740257/0100 – souhlasem 

s inkasem probíhá vždy první týden měsíce na daný kalendářní měsíc formou zálohové platby s 
jistinou u dětí ve věku 3-5 let 1 610,-Kč, 6 let 1250,-Kč a 7-10 let 1 300,-Kč. Další platba je 
snížená o odhlášené dny minulého měsíce. Platby jsou strhávány z oznámeného účtu již 
automaticky na základě podané přihlášky k bezhotovostní úhradě stravného. Po ukončení 
docházky dítěte do MŠ je jistina a případný přeplatek stravného poukázán na účet zákonného 
zástupce uvedený v přihlášce. 

b) Úhrada stravného poštovní poukázkou na určený účet probíhá vždy měsíc dopředu k 25. dni 
měsíce na následující kalendářní měsíc. Zákonní zástupce obdrží u vedoucí jídelny vyplněný vzor 
poštovní poukázky, podle kterého je nutné vyplnit všechny údaje, v opačném případě nebude 
možné tuto platbu uznat. 

 
Platby školného a stravného musejí být prováděny s časovým předstihem tak, aby dítě mělo poplatky 
v pořádku před nástupem do třídy. Nedodržení platebních podmínek bude posuzováno jako hrubé 
porušení školního řádu a dítě může být na jeho základě z mateřské školy vyloučeno.  
 

4. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle příslušných vyhlášek a zákonů a řídí se platnými 
výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 
Školní jídelna MŠ připravuje jídla ve školní jídelně ZŠ Horymírova. Jídla jsou převážena na vozíku 
v doporučených nádobách vnitřními i venkovními prostory do budovy školní družiny, kde je po dobu 
revitalizace MŠ náhradní provoz. V určené místnosti (jídelně) je realizováno stravování dětí. Při 
stravování dětí dochází ke spolupráci pracovnic školní jídelny s pedagogy, při čemž se dbá na 
bezpečnostní a hygienické předpisy. Pitný režim dětí probíhá samoobslužným způsobem. 
Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední 
přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i nápoje, které během 
svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“. Pitný režim je zajištěn po 
celou dobu pobytu dítěte v MŠ. 
Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz Školní řád 
MŠ) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době 
jeho pobytu v mateřské škole. 
 
Stravování dětí a jejích zařazení do jednotlivých kategorií 
Na začátku školního roku jsou děti zařazené do kategorie podle věku dosaženého ke dni 31. 8. 
následujícího roku.  
 
 

 

 

 

 



 3 

 

Cena stravného podle kategorie: 

1.Kategorie dětí 3-6 let (celkem 47,-Kč)  
     cena dopolední svačinky: 10,-Kč 
       cena oběda:      25,-Kč 
       cena odpolední svačinky  12,-Kč 
2.Kategorie dětí 7 -10 let (celkem 50,-kč) 
     cena dopolední svačinky: 10,-Kč 
        cena oběda:       28,-Kč 
        cena odpolední svačinka: 12,-Kč  
 
  V ceně je zahrnutá částka 4,-Kč na pitný režim na den. 
   
 3.Kategorie dospělých strávníků  
     cena oběda: 40,-Kč (12,-Kč příspěvek z FKSP) 
 
   
Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního 
stravovacího režimu: 

  8:45  -  9:15  dopolední svačina 
11:45  - 12:15  oběd  
14:15  - 14:30  odpolední svačina  
 
V případě akcí mimo objekt MŠ mohou být doby výdeje svačin nebo obědů upraveny. 
 
Dietní stravování 
 
Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování. Je možno individuálně řešit stravování u dítěte, které 
potřebuje dietní stravu. S rodičem dítěte, jehož zdravotní stav vyžaduje zvláštní stravování, musí být 
sepsána písemná dohoda. Rodič pro uzavření této dohody je povinen doručit potvrzení od odborného 
lékaře.  
 
5. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti 
v mateřské škole 

Rodiče jsou povinni odhlašovat v případě nepřítomnosti dítěte stravu vždy, nejpozději den předem do 
11 hodin (odhlášení na pondělí pouze do 8 hodin ráno na tento den). V případě nástupu dítěte po 
nepřítomnosti, je nutné tuto skutečnost oznámit den předem do 11:00 hodin. 
Odhlašování dětí ze stravování lze: 
- internetem po obdržení přihlášky a přidělení kódu od vedoucí jídelny 
- telefonicky na tel. č. 596 789 936, popř. mobil 722 514 246 
- písemně do sešitu ve třídě  
 
Pokud nebyla nepřítomnost dítěte dopředu známa, mohou si zákonní zástupci za první den 
nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v 11:15 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento 
den nárok. Ostatní jídla lze odebrat ve změněné formě tak, aby byly dodrženy hygienické normy. 
 
Nárok na vyzvednutí stravy za nepřítomné dítě, má zák. zástupce pouze první den nemoci dítěte. 
Další dny musí zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásit, neodhlášenou stravu je zákonný 
zástupce povinen uhradit v plné výši včetně mzdových a režijních nákladů. U dětí 3-6 je cena 
celodenního stravování 84,-Kč, u 7letých je cena 85,-Kč. Škola má ze zákona povinnost úhradu 
požadovat (viz. Vyhláška č. 107/2005 Sb.). 
 
Pokud se dítě vrací do mateřské školy po ukončení nemoci, musí zákonný zástupce nejméně den 
předem do 12 hodin oznámit nástup dítěte tak, aby mohlo být dítě zahrnuto do stravování na 
následující den.  
 
Poskytování obědů zdarma pro děti ohrožené chudobou se řídí pravidly poskytovatele a oprávněnost 
dokládá strávník prostřednictvím oprávněných institucí. 
Nárok na dotovanou stravu po dobu nařízené karantény mají děti v MŠ při naplnění podmínek § 184a 
Školského zákona. 
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6. Zacházení s majetkem 
 
Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování, jsou povinní šetřit zařízení a 
vybavení jídelny. 
 
7. Práva, povinnosti a diskriminace 
 

a) nejsou nuceni ke konzumaci celého jídla 
b) dítě má právo odebrat plnohodnotnou stravu 
c) právo rodičů vznášet připomínky a podněty u vedoucí školní jídelny nebo u vedoucí učitelky 

mateřské školy 
d) dodržují pravidla stolování a hygienických pravidel 
e) informovat o změně zdravotní způsobilosti 
f) informovat o zdravotních obtížnostech nebo jejich skutečnostech souvisejících se školním 

stravováním 
g) mají právo na ochranu před jakoukoliv formu diskriminace, fyzickým nebo psychickým násilím, 

zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií 
 
Bezpečnost 
 
Dohled nad dětmi při stravování vykonává učitel mateřské školy, který děti průběžně upozorňuje na 
dohodnutá pravidla při stravování (např. aby děti neměly přístup k horkým nápojům). 
Při výdeji i během oběda za bezpečnost dětí vždy zodpovídá pedagog.  
Příjezdová rampa musí být uvolněná pro zásobování. V případě výskytů dětí, plně za bezpečnost 
zodpovídá pedagog. 


