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Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně. 
Vnitřní řád školní jídelny se řídí se a je v souladu: 
                                               
- Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

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

- Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování, ve znění pozdějších předpisů 

- 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

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

- Zákonem č. 250/2005 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

- Vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní i provozní hygieny, ve znění pozdějších předpisů.  

- Vyhláška 490/2000 S., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  

- Nařízení ES 852/2004 o obecných zásadách potravinového práva  
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto 
údajů. 

- Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP mateřské školy. 
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                                                                Článek 1. 
                                              Informace o stravování v MŠ 
 
     Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku od dvou do šesti let, 
dětem s odkladem školní docházky, zaměstnancům mateřské školy, studentům při praxi 
v MŠ. 
Dětem v mateřské škole se poskytuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve školském 
zařízení - přesnídávka, oběd, svačina. Dítě po dobu pobytu v MŠ se stravuje vždy. 
 
Při nástupu do MŠ zákonný zástupce dítěte má povinnost podat Přihlášku ke stravování. 
Přihláška platí po dobu docházky dítěte do MŠ. Zákonnému zástupci je předán Vnitřní 
předpis o školním stravování - základní informace, číslo účtu MŠ pro platbu stravného a 
školného a variabilní symbol dítěte, který přidělí VŠJ. V případě změn ze strany zákonného 
zástupce, musí tuto změnu neprodleně ohlásit. 
Zákonný zástupce se seznámí s Vnitřním řádem školní jídelny ve školní jídelně Letná 1249 a 
školní jídelně A. Dvořáka 96. Vnitřní řád je vyvěšen na nástěnkách MŠ, v dokumentech školy 
a na webových stránkách MŠ. 
 
Děti jsou pro potřebu finančního limitu na nákup potravin (vyhláška107/2005 Sb.,) 
zařazovány do věkových skupin na dobu školního roku (od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém 
dosahují určitého věku. 
V MŠ jsou dvě věkové skupiny: strávníci do 6 let a strávníci 7 - 10 let (děti s odkladem školní 
docházky). 
 
Školní stravování a stravování zaměstnanců a studentů při praxi se řídí výživovými normami, 
průměrnou spotřebou sledovaných potravin pro spotřební koš a rozpětím finančních 
normativů na nákup potravin a na tomto základě je sestavován jídelní lístek. 
Při přípravě pokrmů v kuchyni se využívají receptury pro školní stravování. Vedoucí ŠJ může 
upravit receptury co do množství použitých surovin podle jejich kvality nebo dodávky. 
Úpravu vyznačí na výdejce potravin. 
Dětem je zajištěn celodenní pitný režim v rámci celodenního stravování. 
V rámci školního stravování jsou podávána jídla připravená ve školní jídelně. Přinesená jídla 
od rodičů - např. k oslavám narozenin, svátku nejsou povolena ani podávána. 
 
Tolerovaný rozdíl mezi finanční normou a spotřebou potravin je 0,5% ze spotřebovaných 
potravin za kalendářní rok. 
 
Dietní stravování škola neposkytuje, v případě potřeby je realizováno na základě písemného 
doporučení o potravinové alergii od lékaře pro děti a dorost, který dítě registruje, že má 
zdravotní indikace k dietnímu stravování dle - Vyhláška č. 107/ 2015 Sb. o školním 
stravování.  
V tomto případě se nejedná o školní stravování, ale o stravování individuální a není nutný 
dozor nutričního terapeuta, jedná o smluvní vztah.  
Za kvalitu a správnost dietní stravy nesou odpovědnost rodiče. 
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S rodiči je sepsána Dohoda o vlastní donášce pokrmů. Rodiče zajistí dítěti dopolední 
přesnídávku, oběd a odpolední svačinu vhodnou k dietnímu stravování. Stravu předají při 

předání dítěte do MŠ. Strava bude v označených, uzavíratelných, omyvatelných nádobách, 

které budou uskladněny v samostatném chladícím zařízení do případného ohřevu a předání 

dítěti ke konzumaci. Jídlo bude ohříváno v určených nádobách a bude dodržena požadovaná 

teplota při ohřevu, při vydání sledována teploměrem. Budou dodrženy základy hygieny. Mytí 

nádobí a likvidaci zbytků zajistí ŠJ. 

Dítě nebude možné převzít do MŠ bez vhodné denní stravy. Rodičům není stravné počítáno. 

Rodiče jsou s postupem obeznámeni a jsou si plně vědomi, že za kvalitu a správnost dietní 

stravy – stravy individuální -nesou plnou odpovědnost. 

Dohoda platí po celou dobu docházky dítěte v MŠ. V případě změn, rodiče obeznámí vedení 

MŠ. 

V případě zdravotních komplikací neodpovídá MŠ za zdravotní komplikace dítěte.  
        

 
  
Jídelní lístek je zveřejněn v týdenních intervalech na nástěnkách MŠ a na webových 
stránkách MŠ i s alergeny. 
 
 
 
 

Článek 2. 
Platba stravného 

 
Stravné platí zákonný zástupce bankovním převodem přes svůj účet na účet MŠ. V 
nejnutnějších případech platbou v hotovosti v domluveném termínu pouze u vedoucí školní 
jídelny, která vystaví potvrzení o platbě. 
První platba je uhrazena před nástupem dítěte do MŠ. 
Platí se zálohově měsíc dopředu - do patnáctého. 
VŠJ přidělí každému dítěti při nástupu do MŠ číslo, které slouží jako variabilní symbol při 
platbě stravného a školného.  
Vyúčtování se provádí měsíčně, přeplatky se vrací dvakrát ročně, a to v měsíci září a dále po 
dohodě s rodiči. Nulové vyúčtování se provádí po písemném ukončení docházky dítěte do 
MŠ. Konečný přeplatek bude vrácen na účet napsaný v Přihlášce ke stravování, případně v 
hotovosti po domluvě se zákonným zástupcem v dohodnutém termínu s VŠJ. 
V případě, že zákonný zástupce opakovaně nehradí školní stravování ve stanoveném termínu 
anebo nedohodne s ředitelkou školky jiný termín úhrady, může být po předchozím 
písemném upozornění ukončeno předškolní vzdělávání. (Školský zákon 561/2004 Sb. §35, 
písmeno d). 
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                                                               Článek 3. 

Výše stravného 
 
 

Finanční limit na den dle vyhlášky: MŠ Letná 1249 

                           Stravné do 6 let Stravné 7/10 let 

Přesnídávka                11,-Kč                        11,-Kč 

Oběd                20,-Kč                        24,-Kč 

Svačina                11,-Kč                        11,-Kč 

Celý den             42,-Kč                    46,-Kč 

Po obědě             31,-Kč                    35,-Kč 

 
 
 

Finanční limit na den dle vyhlášky: MŠ A. Dvořáka 96 

                           Stravné do 6 let Stravné 7/10 let 

Přesnídávka                11,-Kč                        11,-Kč 

Oběd                22,-Kč   26,-Kč 

Svačina                11,-Kč                        11,-Kč 

Celý den             44,-Kč  48,-Kč 

Po obědě             33,-Kč                    37,-Kč 

 
 
 
 

    
Chodí-li dítě pravidelně po obědě domů, odpolední svačina je mu odpočítána. Dítě odebírá 
minimálně přesnídávku a oběd. 
Cena stravného se může v průběhu roku měnit. Zákonní zástupci budou včas obeznámeni 
vyvěšením sdělení na nástěnkách MŠ. 
 
 
 

                                                                         Článek 4. 
Způsob odhlašování strávníků 

 
Odhlášení dětí pro obě MŠ z docházky i ze stravy -  MŠ Letná a MŠ A. Dvořáka je možné celý 
den nebo POUZE odpolední svačinu, a to nejlépe den předem přes aplikaci Strava.cz nebo na 
telefon 499 421 986 nebo na mobil pouze SMS zprávou tel. 731 240 354. 
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Odhlášení dětí je nejpozději do 7:00 hod ráno daný den.  
 
Po7:00hod je započítána celodenní strava. 
 
MŠ A. Dvořáka má tel. pro informace 499 422 059. 
 
Na dotovanou stravu - zákonný zástupce dítěte platí pouze potraviny, nikoli věcné (př. 
energie, vodu) a mzdové (platy zaměstnanců ŠJ.) náklady, má dítě nárok pouze v době 
pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Na další dny je zákonný 
zástupce dítěte povinen stravu odhlásit. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, 
stravuje se vždy. Při neodhlášení a nepřítomnosti dítěte si můžete pouze první den 
dotovanou stravu vyzvednout. Včas neodhlášená strava propadá bez náhrady a je přidána 
přítomným strávníkům.  
Pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout přesnídávku v 
kuchyni v 8:15hod., oběd v kuchyni  od 11:00hod- do 11:15hod., odpol. svač. v kuchyni v 
13:15hod. V případě vyzvednutí oběda si musíte donést čisté jídlonosiče. Při odnášce stravy 
ve vlastních nádobách školní jídelna neodpovídá za kvalitu skladování jídla. Kuchařky 
odpovídají za kvalitu jídla do doby předání jídla do jídlonosičů. 
 
 Podrobnější informace Vám sdělí VŠ jídelny. 
 
Bezpečnost a ochranu zdraví dětí v době stravování zajišťují učitelky školy. 
 

 
 

 
                                                                           
 
 

                                                                 Článek 5. 
                                                  Doba stravování v MŠ 
 

 
 Provoz školní kuchyně je od 6:00 - 14:30 hod. 
 
 Časový rozvrh výdeje stravy dětem: 

                                           Přesnídávka:                  od   8:30 hod  
                                           Oběd:               od 11:30 hod 
                                           Svačina:                   od 14:00 hod.                   
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                                                                       Článek 6. 
               Stravování zaměstnanců MŠ 
 

Stravování pro zaměstnance MŠ je zajištěno ve vlastním stravovacím zařízení. 
Zaměstnanec musí vyplnit Přihlášku ke stravování. Výše finančního normativu pro pracovníky 
škol je shodná s výši normativu pro věkovou kategorii - strávníci 15 a více let. 

 
Zaměstnanci MŠ mají právo na odebrání jednoho hlavního jídla (oběd) v době jejich 
minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti. 
V době nepřítomnosti na pracovišti (nemoc, dovolená) nevzniká zaměstnanci nárok na 
odebrání oběda, je povinen se včas ze stravování odhlásit (den předem, nejpozději do 7:00 
hod ráno daný den). 
Termín pro placení úhrady a vracení přeplatků za stravné je shodný s termínem placení 
úhrad stravného a vracení přeplatků pro děti. 
Doba výdeje obědu pro učitelky a provozní určí ředitelka MŠ. 
 
Stravování ve školní jídelně při MŠ Letná: 
výše finančního normativu na jeden oběd je stanovena na 40,-Kč/ oběd. 
zaměstnancům je přispíváno na 1 oběd částkou z FKSP -     12,-Kč/ oběd. 
zaměstnanec zaplatí za 1 oběd                                                  28,-Kč/ oběd 
 
Stravování ve školní jídelně při MŠ A. Dvořáka: 
výše finančního normativu na jeden oběd je stanovena na 44,-Kč/ oběd. 
zaměstnancům je přispíváno na 1 oběd částkou z FKSP -     12,-Kč/ oběd. 
zaměstnanec zaplatí za 1 oběd                                                  32,-Kč/ oběd 
 
 
 
Mateřská škola poskytuje jedno hlavní jídlo (oběd) studentům středních škol, kteří v MŠ 
vykonávají odbornou praxi a to za cenu potravin bez příspěvku FKSP.o pracovní činnosti, 
důchodcům, kteří pracovali v MŠ a to za cenu potravin bez příspěvku FKSP. 
Ve výjimečných případech lze oběd odebírat do čistého, označeného jídlonosiče, který je 
položen na určené místo a plněn v 11,00hod. Kuchařky odpovídají za kvalitu jídla do doby 
naplnění jídlonosiče. 
 
 

                                                                         Článek 7. 
                                                  Závěrečné ustanovení 
 
S Vnitřním řádem jsou seznamováni všichni zákonní zástupci dětí na schůzkách rodičů při 
zahájení nového školního roku, je vyvěšen na webových stránkách, na nástěnkách MŠ, v 
dokumentech školy, u VŠJ. 
Vnitřní řád zpracovává a reviduje vedoucí školní jídelny. Je projednáván na poradě 
zaměstnanců před zahájením školního roku a v případě změn. 
Vnitřní řád schvaluje ředitelka MŠ. 
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Přílohy:   1- Přihláška ke stravování  
                 2- Vnitřní předpis o školním stravování 
                 3- Vnitřní předpis o stravování 
                  
 
 
 
Schválila: 
Lada Junková, Ředitelka MŠ 

 
 


