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Provozní řád školní jídelny je stanoven na základě: 

 Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhlášky MZČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhlášky MFČR č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Organizace a rozsah školního stravování: 

Při přijetí dítěte do mateřské školy se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte 

způsob a rozsah stravování dítěte. 

Rozsah je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání hlavního jídla přítomno v MŠ, 

stravovalo vždy. 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně, která je součástí 

mateřské školy a je umístěna v budově. Při přípravě jídel se školní jídelna řídí platnými 

výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

 

Rozsah stravovacích služeb (školní a závodní stravování) odpovídá prostorové kapacitě a 

vybavení ŠJ (100 jídel). 

 

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup 

potravin. 



V provozu kuchyně jsou prováděny pravidelné kontroly a šetření pracovníky hygienické 

služby, jsou sledovány kritické body se záznamem. 

Zaměstnanci kuchyně připravují stravu dle hygienických zásad. Dbají na čistotu prostoru ŠJ, 

čistotu pracovního oděvu. Jednou měsíčně se provádí velký úklid a sanitace všech prostorů 

školní jídelny, včetně výdejen. Při výdeji jídel se chovají hezky k dětem, spolupracují 

s pedagogy. 

Naše zařízení školního stravování poskytuje informace o alergenech v pokrmech dle čl. 44 

odst. 1a) nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům.  

 

Je sledován a pravidelně vyhodnocován spotřební koš – zodpovídá vedoucí ŠJ. 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední 

přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.  

 

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než 

celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době 

jeho pobytu v mateřské škole. 

 

Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské 

škole konzumují v rámci pitného režimu. Během letního období jsou podávány tekutiny 

dětem také venku dle jejich potřeby. V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního 

pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (stolní vody, čaje, ovocné šťávy, vitamínové 

nápoje, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na 

častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu 

v mateřské škole podle vlastního pocitu žízně. 

 

Při náhlém onemocnění dítěte nebo při absenci dítěte z jiného závažného důvodu je vydána 

nahlášená strava rodiči, který si zajistí vhodné jídlonosiče, domluví s kuchařkou vyzvednutí 

stravy ze školní jídelny MŠ. Oběd se pro nemocné dítě vydává pouze první den, v čase 11:45 

hod., další dny se odhlásí. V případě dalšího odběru obědů v době nepřítomnosti dítěte v MŠ 

se platí plná nedotovaná úhrada. 

 

Při stanovení sazby za stravu se účtuje sazba celodenní, polodenní nebo dopolední 

přesnídávka. Při mimořádném dřívějším odchodu dítěte z MŠ (např. po obědě) je možné po 

domluvě s kuchařkou požádat o vydání odpolední svačiny a to v čase, kdy již bude připravena 

pro ostatní děti v MŠ. 

 

Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

 

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

stravovacího režimu: 

8:45 -   9:30 – dopolední přesnídávka (děti mohou svačit průběžně dle svých potřeb)        

12:00 – 12:30 – oběd (ČERVENÁ TŘÍDA 11:45) 

14:40 – 15:00 – odpolední svačina 



Řešíme případné alergie dětí na potraviny, rovněž dietní programy jednotlivých dětí. Dle 

aktuálního zájmu o dietní stravování ze strany rodičů a dětí a ve spolupráci se zřizovatelem je 

možné zajistit dietní stravování firmou s vlastní nutriční terapeutkou, která se těmito dietami 

zabývá a dohlíží  na suroviny a technologické postupy. Tento požadavek je nutné domluvit 

s ředitelkou i vedoucí ŠJ. 

 

Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci pro 

potřeby školního stravování 

 

Rodič přihlašuje dítě ke stravování 24 hodin předem, tj. do 13:00 hod. předcházejícího dne. 

Totéž platí pro odhlášení dítěte ze stravování. 

 

Přihlášení i odhlášení provádí rodič s pověřeným pracovníkem školní jídelny osobně, 

telefonicky nebo prostřednictvím písemného záznamu v sešitě omluv, který je v šatnách 

jednotlivých tříd. 

 

 

Úhrada úplaty za školní stravování 

 

Cena stravného je odvozena z finančního normativu a výživových norem věkových skupin dle 

vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování.  

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími 

podmínkami: 

a) zákonný zástupce dítěte se řídí Směrnicí o školním stravování v mateřské 

škole a stanoveným prováděcím předpisem, které jsou vyvěšeny v šatně každé 

třídy, 

b) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za školní stravování v hotovosti 

v mateřské škole do 15. dne příslušného kalendářního měsíce nebo na účet 

školy formou inkasa, které probíhá do18. dne v měsíci, 

c) z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro 

příjem platby v hotovosti od rodičů, v jiné dny lze hotovostní platby provádět 

pouze výjimečně, v době nepřítomnosti vedoucí školní jídelny rovněž 

výjimečně prostřednictvím ředitelky MŠ, 

d) s určenými dny k platbám seznamuje rodiče vedoucí školní jídelny vývěskami 

v šatnách dětí, 

e) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů 

dohodnout jiný termín úhrady úplaty za stravování, 

f) odhlášené stravné se odpočítává vždy v následujícím měsíci. Po ukončení 

docházky se přeplatky vracejí hotově nebo na bankovní účet, 

g) za dodržování předpisů v oblasti školního stravování je odpovědná vedoucí 

školní jídelny, která spolu s kuchařkou sestavuje jídelníček dle platných 

norem. 

 



STRAVOVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE - platby platné k 1. 9. 2015 

 

Děti ve věku 3 - 6 let: 

přesnídávka - ranní svačina     8,00 Kč 

oběd   15,00 Kč 

odpolední svačina     6,00 Kč 

polodenní stravování:   23,00 Kč 

celodenní stravování:   29,00 Kč 

 

 

Děti, které dovrší během školního roku 7 let: 

přesnídávka - ranní svačina     8,00 Kč 

oběd   17,00 Kč 

odpolední svačina     6,00 Kč 

polodenní stravování:   25,00 Kč 

celodenní stravování:   31,00 Kč 

 

Plná úhrada školního stravování bez dotace: 

                                   Děti 3-6 let     Děti 7let             

Věcná režie  15,00               15,00                 

Mzdová režie  43,60               43,60                  

Cena potravin  15,00               17,00                 

Celkem:                     73,60               75,60                    

 

Jídelníčky 

jsou vyvěšeny ve vstupních šatnách. Sestavují se tak, aby co nejlépe dosáhly pestrosti a tím 

také splnily požadavky spotřebního koše. Na jídelních lístcích jsou uváděna čísla alergenů 

obsažených v potravinách. Názvy alergenů jsou vyvěšeny vedle jídelníčků. 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 9. 2015                                                             Marie Benešová, ředitelka MŠ 

                                                                                   

   

                                                                                                      Helena Nagyová, vedoucí ŠJ 

 

 


