
1 
 

Základní škola a mateřská škola Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou 
 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ 
Vyplývá ze: 

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů, 
- platných hygienických předpisů 

 
Strávník je ke stravování přihlášen po vyplnění přihlášky ke školnímu stravování, kterou 
obdrží ve ŠJ. Strávník je povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠJ 

STRAVNÉ : 

Platí se hotově (předán doklad na hotovost), zálohově do konce předcházejícího měsíce 
v časovém rozmezí od 6.30 - 13.30 hodin 
Pokud do konce měsíce nebude za obědy zaplaceno: 

1. Následuje ústní upozornění   
2. Následuje písemné upozornění (dle Školského zákona) 

Vyúčtování rozdílu  proběhne každý měsíc.. 
Náhrady za dny, kdy dítě bylo odhlášeno a neodebralo obědy, budou odečteny 
v následujícím měsíci. Celkové vyrovnání bude provedeno v měsíci červnu. Každý obdrží 
doklad o finančním přehledu. 

VÝŠE  STRAVNÉHO: 

Děti MŠ (polodenní )                  25,-Kč  (přesnídávka 6,- Kč , oběd 19,-Kč) 
Děti MŠ  (celodenní )                 31,-Kč   (přesnídávka 6,-Kč , oběd 19,- Kč, 
                                                                     svačina  6,-Kč) 
 
Jestli-že  dítě  dovrší  v daném  školním  roce  7. let mění se sazba stravného  
                                                                       
Děti MŠ   (polodenní)                 28- Kč   (přesnídávka  7,- Kč, oběd 21,-Kč)     
Děti MŠ    (celodenní)                34,- Kč   (přesnídávka 7,- Kč, oběd 21,- Kč 
                                                                      svačina  6,-Kč) 
Pro zaměstnance příspěvek organizace je přispíváno částkou 4,-Kč  
na oběd z FKSP. Platba 19 Kč + 4 Kč FKSP 
V době nepřítomnosti zaměstnance (dovolená, nemoc) organizace neposkytuje stravování za 
sníženou úhradu. Zaměstnanec je povinen se ze stravování odhlásit dle stanovených 
podmínek (přihlašování a odhlašování). V případě neodhlášení bude zaměstnanci k ceně 
potravin doúčtována osobní a věcná režie, 
dle směrnice o závodním stravování. 

PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK OBĚDŮ: 

Oběd na následující den je třeba přihlásit či odhlásit den předem a to nejpozději do 
15.30 hodin nebo ráno do 7. hodin a to přímo paní Rohlenové nebo učitelkám v MŠ, 
popřípadě paní Macháčkové v ZŠ. Nejlépe osobně nebo telefonicky na čísle 728 492 122 
(MŠ ) , 728 492 121 ( ŠD).  
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V průběhu přerušení provozu MŠ a v průběhu prázdnin v ZŠ jsou strávníci trvale odhlášeni. 
 
VÝDEJ   OBĚDŮ: 

Zajišťují v MŠ paní Rohlenová Jiřina a  Cigánková   Kateřina 
Výdej do jídlonosičů  je první den neplánované nepřítomnosti  od 11.00 hod. do 11.30 hod. 
servírujeme na talíř ,odneseno  na tácku do  chodby  a dotyčná osoba si  ho  jídlonosiče 
přendává sama.   
 

DOBA VÝDEJE V MŠ: 

Přesnídávka       8.30  -    8.50  hodin 
Oběd                11.30  -  12.00  hodin 
Svačina            14.30  -  14.40  hodin 
 
- Svačinu si na tácek děti odebírají  sami  z výdejního  stolu  za  dohledu  kuchařek  pití se 
nalévá , kde  dítě  má  své  místo 
- Polévku dětem na talíř u stolku nalévá kuchařka  
- Druhé jídlo si děti odnášejí sami za doprovodu paní učitelky od výdejního stolu 
- Pití mají nachystané na stole u svého místa 
- Kompot mají nachystaný na stole 
- Ovoce nebo zeleninu mají na svém stolku  v misce 
- V případě vylití jídla uklízí paní Cigánková 
- Dohled a bezpečnost dětí v době stravování zajišťuji učitelky MŠ 
- Špinavé nádobí odnášejí děti na vyhrazené místo k tomuto účelu určené 
- Odpolední svačiny rozdávají paní učitelky  
 
Nápoje na pitný režim v MŠ jsou zajištěny po celý den. 

Školní jídelna neposkytuje v současné době dietní stravování.  
Děti s alergií potvrzenou lékařem - matka (otec) dostane k nahlédnutí vlastní jídelní lístek a 
vyškrtá potraviny, které dítě nesmí. 
Jídelní lístek je vyvěšen v chodbě MŠ a jeho sestavení se řídí zásadami zdravé výživy a 
spotřebou vybraných potravin dle příslušné vyhlášky. 
 
Dotazy a připomínky k provozu školní kuchyně, výdejny a jídelny přijímá paní Rohlenová, 
vedoucí školního stravování, případně Mgr. Jan Macháček ředitel školy. 
 
Vnitřní řád školní jídelny je platný od 1. 9. 2016 
 
 
 
  
 
                                                              


