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Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami: 

-zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

-zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

-vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

-vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, -

vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů, 

-nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů. 

Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u 

sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování. 

O vydání vnitřního řádu školní jídelny – výdejny jsou rodiče informováni na začátku školního roku. 



Vymezení činnosti 

- do školní jídelny - výdejny jsou obědy dováženy ze školského zařízení SPV Vinohrady 

- školní jídelna - výdejna zabezpečuje školní stravování pro děti přihlášené k celodennímu pobytu v 

mateřské škole a dítě má nárok denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu (přesnídávky a svačiny 

připravuje školní jídelna – výdejna) 

- kromě jídel vydává školní jídelna - výdejna i tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole 

děti konzumují v rámci pitného režimu 

- dietní stravování poskytujeme na základě lékařského potvrzení od odborného lékaře a podepsané 

smlouvy se zákonným zástupcem dítěte. 

- zajišťujeme i možnost individuálního stravování (ohřev jídla), doložené lékařským potvrzením o 

potravinové alergii a smlouvou se zákonným zástupcem, kdy ve dnech s alergeny, má zákonný 

zástupce možnost přinést vlastní jídlo 

- školní jídelna - výdejna také poskytuje stravování vlastním zaměstnancům (řídí se vyhláškou 

č. 84/2005 a vnitřním platovým předpisem) 

Práva a povinnosti strávníků 

- zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty ke stravování u kuchařky nebo 

ředitelky školy 

- zákonný zástupce má právo si odebrat stravu za první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve 

škole   

- zákonný zástupce má povinnost vyplnit přihlášku ke stravování 

- zákonný zástupce dítěte má povinnost informovat učitelku a hospodářku paní Mičulkovou 

o změně zdravotního stavu dítěte souvisejícím se stravováním 

- zákonný zástupce dítěte má povinnost v době nemoci nebo nepřítomnosti dítěte v mateřské škole 

neprodleně odhlásit stravu a respektovat zásady odhlašování stravy. 

- zákonný zástupce dítěte a strávníci mají povinnost dodržovat termíny platby za stravné 

Organizace stravování 

doba výdeje: 

přesnídávka: 8.40 

oběd: 11.30 

svačina: 14.30 



- výdej stravy zákonným zástupcům první den nemoci do řádných jídlonosičů probíhá na rampě u 

zadního vchodu do mateřské školy 

od 10.45 do 11.00 hodin, tak aby nebyla narušena hlavní činnost mateřské školy 

- za odnesenou stravu ze ŠJ-V nemají pracovníci ŠJ-V zodpovědnost  

- jídelní lístek, je vyvěšen na nástěnce v mateřské škole a rovněž umístěn na webových stránkách 

mateřské školy 

- z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ-V vyhrazuje právo na změnu jídelníčku. 

Přihlašování a odhlašování stravy 

- přihlášení stravy je na základě přihlášky ke stravování, kterou vyplní zákonný zástupce na začátku 

školního roku a je platná po celou dobu docházky do mateřské školy 

- odhlašování dětí ze stravování se provádí nejpozději daný den do 8.00 hodin telefonicky 

725 531 875, 222 764 491, emailem: dochazka@mskytlicka.cz nebo osobně u hospodářky školy 

- pozdější odhlášení stravy nebude akceptováno 

- neodhlášená strava je strávníkům naúčtována 

- ukončení předškolního vzdělávání v průběhu docházky je na základě žádosti oznámeno ředitelce 

školy a ta tuto informaci předá hospodářce, která ukončí stravování dítěte 

Ceny stravného 

strávníci 3-6 let         

přesnídávka           10,- Kč 

oběd                       28,- Kč 

svačina                     8,- Kč 

----------------------------------------- 

celkem                    46,- Kč      záloha za celodenní stravné činí:  966,- Kč  

strávníci 7 let 

přesnídávka            11,- Kč 

oběd                        29,- Kč 

svačina                     9,- Kč 

------------------------------------------ 

mailto:dochazka@mskytlicka.cz


                                 49,- Kč      záloha za celodenní stravné činí:  1029,- Kč  

dietní stravování 

děti 3 – 6 let 

oběd                          38,- Kč         

děti 7 let 

oběd                          39,- Kč     záloha za celodenní stravování činí: 1176,- Kč 

zaměstnanci 

oběd                          34,- Kč 

FKSP                         10,- Kč 

Způsob úhrady stravného 

- lze provést převodem na účet MŠ  260231622/2010 + variabilní symbol dítěte 

- v hotovosti po domluvě s ředitelkou školy 

- platba na září musí být uhrazena do 25. 8. daného roku, další platby vždy do 10. dne v měsíci 

- vyúčtování se provádí 2x ročně (k 31. 1. a 31. 8.) 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

- děti jsou povinny chránit své zdraví i zdraví ostatních. 

- děti jsou povinny řídit se řádem ŠJ-V, pokyny pedagogických i ostatních pracovníků 

školy. 

- do prostoru školní jídelny mají přístup pouze zaměstnanci a děti, které se stravují. 

- bezpečnost zajišťuje vždy učitelka. 

- každý pracovník školy i ŠJ-V je povinen hlásit ředitelce a hospodářce školy veškeré závady na 

zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen na polici v jídelně nebo hlásí paní 

hospodářce); v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením školy náhradní 

prostory pro výdej a konzumaci jídla 

Postup pro informování o úrazu 

 - dítě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či 

jinému pracovníkovi školy. 

- každý pracovník školy, který je informován o úrazu dítěte, je povinen zajistit první 



pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci dítěte a vedení školy. Je povolán 

zákonný zástupce, aby zajistil případný transport za ošetřením dítěte. 

Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny 

- dítě má právo užívat zařízení školní jídelny. 

- udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny, dbá 

na čistotu 

- za škodu na majetku ŠJ-V způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována 

odpovídající náhrada od zákonného zástupce dítěte 

V Praze dne 1. 11. 2022                                           Vydala: Bc. Kateřina Navarová – ředitelka školy 


