
 
 

Mateřská škola, Náchod, Březinova 669 

____________________________________________________________ 

  

  

 

Vnitřní řád školní jídelny 
 

Vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dítě 

má nárok na dotovanou stravu, rodiče platí jen finanční normu potravin pouze v době 

pobytu ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 b, c §119 a § 122 odst. 2). Vyhlášky 

ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Vyhlášky 

ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

1. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, a zaměstnanců Mateřské školy, Náchod, 

Březinova 669 („dále jen strávnici“). Cizím strávníkům školní jídelna obědy 

neposkytuje. V současné době školní jídelna nezajišťuje dietní stravování.  

2. Školní stravování se řídí výživovými normami, evidenci výživových norem vede 

vedoucí školní jídelny.  

3. Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo (oběd) a dvě doplňková jídla (přesnídávka 

a svačina), pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.  

4. Stravu podávanou v rámci školního stravování konzumují strávnici v provozovně 

školního stravování („dále jen provozovna“). Výjimku tvoří první den nepřítomnosti 

strávníka v mateřské škole, kdy je možné stravu odnést v čistě umytých nádobách 

k tomu určených mimo provozovnu. Oběd je možné vyzvednout v době od 11.00 do 

11.30 hodin, přesnídávku a odpolední svačinu 10 minut před výdejem. Další dny je 

nutné odhlásit. V době nepřítomnosti dítěte ve škole (vyhláška č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování, §2 odst. 7, v návaznosti na §4 odst. 9) nemá strávník nárok na 

oběd za sníženou cenu. V případě neodhlášeného oběda mu může být počítána plná 

cena stravy. 

5. Dítě, které je v době podávání jídla v mateřské škole přítomno, se stravuje vždy.  

6. Povinnosti zákonných zástupců dítěte: 

• Předem známou absenci dítěte zapsat do sešitu, k tomu určenému, není-li 

předem známá, odhlásit neprodleně na tel. čísle 491 423 664,  

e-mailem jidelna@ms-brezinova.cz nebo osobně. 

• V daném termínu uhradit úplatu za školní stravování. 
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7. Provoz školní jídelny:  

• Od 6 do 15,00 hodin v provozních dnech mateřské školy.  

• Školní jídelna se uzavírá ve dnech přerušení provozu mateřské školy, délku a 

termín určuje ředitelka školy. 

• Přesnídávka probíhá průběžně od 8.15 do 8.45 hodin v jednotlivých třídách. 

• Oběd se vydává od 11.30 do 12,00 hodin, všechny děti jedí v herně a třídě 

„Sluníček“, polévka se nalévá těsně před příchodem dětí, hlavní jídlo vydává 

kuchařka ve dveřích z kuchyně do herny, větší děti si jídlo odnášejí samy, 

menším dětem pomáhají učitelky. 

• Svačina se podává průběžně od 14.00 do 14.30 hodin, je připravena na 

servírovacím stolku ve třídě „Sluníček“- děti se obsluhují samy. Dětem, které 

nejsou přítomny v době výdeje přesnídávky nebo odcházejí po obědě domů, 

mohou rodiče přesnídávku nebo svačinu odhlásit.  

• Úplata za stravovací služby se realizuje zálohově převodem účtu zákonných 

zástupců na účet mateřské školy 78-8859130277/0100 ve stanoveném 

termínu (do 10. dne předcházejícího měsíce)  

• Výjimečně lze po dohodě s vedoucí školní jídelny hradit úplatu v hotovosti. 

• Měsíční záloha: 

• Děti do 6 let – 780,- Kč 

• Přesnídávka   – 9,-  Kč 

• Oběd   – 18,-  Kč 

• Svačina  – 8,-  Kč 

• Děti 7 let  – 850,- Kč 

• Přesnídávka  – 10,- Kč 

• Oběd  – 19,-  Kč 

• Svačina – 9,-  Kč 

• Vyúčtování záloh se provádí k 31. 1. a k 30. 6., přeplatky se vracejí na 

jednotlivé účty, výjimečné nedoplatky rodiče uhradí v hotovosti. Dětem, 

které odcházejí do ZŠ, se konečné vyúčtování provádí k 31. 8. 

8. Učitelky se stravují společně s dětmi.  

V průběhu stravování zajišťují ochranu a zdraví dětí učitelky školy. 

Mimořádný úklid prostoru během výdejní doby zajišťuje uklízečka nebo vedoucí ŠJ.  

9. Jídelní lístky vyvěšuje vedoucí školní jídelny na začátku každého týdne v předsíni 

mateřské školy a zveřejňuje na webových stránkách školy.  

10. Stížnosti, oznámení a podněty k provozu školní jídelny se podávají u ředitelky školy, 

která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí nadřízeným orgánům.  

 

Tento řád nabývá účinnosti: 1. 9. 2018  Helena Babicová, vedoucí školní jídelny 

Lenka Šimková, ředitelka školy 

        


