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Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy 

 

Tento vnitřní řád školní jídelny při MŠ Mitušova 90 vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb. o 

školním stravování, vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich 

úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích 

na stravovací služby), vše v platném znění. 

Provoz a vnitřní režim 

 Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí, stravování zaměstnanců 

mateřské školy. Strava je poskytována pouze celodenní.  

 Je-li dítě v době podávání jídla v MŠ, stravuje se vždy. Nárok na stravování mají 

pouze ve dnech provozu mateřské školy. 

 Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou o závodním stravování. 

 Strava připravená ve školní jídelně je určena k přímé spotřebě. Jídelníčky spolu s 

alergeny jsou zveřejňovány na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, na 

www.msmitusova90.cz a  www.strava.cz . 

 Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy je zodpovědný 

personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách dohlíží na děti pedagogický 

personál.  Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky školy. 

 Pro děti v mateřské škole je připravována přesnídávka, oběd, svačina. 

 V průběhu celého dne mají k dispozici pitný režim. 

 Doba výdeje stravy: 

přesnídávka   od 8:45 hod. 

oběda             od 11:40 hod. 

svačinek         od 14:00 hod. 

 Jídelníček dle výživových norem a finančního limitu sestavuje vedoucí školní jídelny  

a kuchařka .  Jídelníček je k nahlédnutí v šatnách tříd MŠ, na webových stránkách 

školy a v kuchyni. 

 Strávníkům, jejichž zdravotní stav dle potvrzení lékaře vyžaduje dietní stravování, 

může mateřská škola toto stravování poskytnout pouze v rámci podmínek školní 

kuchyně a to na základě písemné dohody o stravování ve zvláštním režimu. Dětem 

http://www.msmitusova90.cz/
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s dietami nebo potravinovými alergiemi je umožněno nosit si vlastní stravu do 

mateřské školy. Strava je uložena podle její povahy v chladničce v podepsaných 

boxech. Za obsah přinášeného jídlonosiče si zodpovídá zákonný zástupce. Možnost 

dietního stravování musí schválit ředitelka školy. 

Úhrada stravného-způsob a podmínky placení 

Stravné se hradí předem, formou zálohy a záloha se účtuje podle počtu pracovních dnů. 

 Bankovním příkazem-souhlas s inkasem (splatnost je k 20.dni v měsíci) 

 Ve výjimečných případech v hotovosti po domluvě (poslední 2 dny v měsíci) 

Dítě s nepravidelnou docházkou platí zálohu na celý měsíc 

Bez úhrady stravného nemůže být dítě přijato do třídy 

 Výše stravného 

Děti do 6 let   -   42,-Kč 

přesnídávka 11,-Kč, oběd 20,-Kč, svačinka 11,-Kč 

Děti od 6 let  ( dítě s odkladem školní docházky )  -   46,-Kč 

přesnídávka 11,-Kč, oběd 24,-Kč, svačinka 11,-Kč 

(dle vyhlášky č. 107/2055 Sb. je dítě zařazeno do vyšší kategorie 7-10 let, strava je 

zařazena ve vyšší normě) 

 

                                     Přihlašování a odhlašování stravy 

Odhlašování stravy se provádí: 

 www.strava.cz, číslo zařízení 5344  

 jídelna@msmitusova90.cz 

 SMS  724 048 522 

Ditě je ke stravování přihlášeno vždy.  

Po vstupu do portálu www.strava.cz máte možnost odhlásit stravu dítěte a to tak, že pouze 

odškrtnete v objednávkách den, kdy chcete dítě odhlásit a potvrdíte. 

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb. a provádějícího předpisu k zákonu Vyhlášky č. 

107/2005 Sb. nemá dítě odcházející z MŠ po obědě nárok na odpolední svačinky. Dítě má 

pouze nárok na stravu pouze po dobu svojí nepřítomnosti v zařízení. Pokud jde dítě po 

obědě, tak si musíte odpolední svačinku odhlásit.  Odpolední svačinky se na třídách 

nevydávají. 

Odhlašování stravy je možné na pondělí do 7.00hod. Na další dny do 12.30 hod.  

V případě neomluvené absence nemůže být platba za stravu vrácena. 

 

http://www.strava.cz/
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 Strava se konzumuje v MŠ, není možné, aby si rodiče stravu odnášeli v jídlonosičích 

domů, výjimkou je (dle §4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování) situace, 

kdy dítě onemocní přes noc a zákonný zástupce stravu nemohl odhlásit (první den 

nemoci) v tomto případě je strava vydána do čistých jídlonosičů od 11:00 – 11:20 hod. 

Další dny musí zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásit, jinak je povinen zaplatit 

veškeré náklady na stravování (potraviny + režijní a mzdové náklady). 

 Stravování dětí se zdravotním omezením-dietní stravování a se souhlasem zákonného 

zástupce a dle podmínek dietního stravování. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. 

Pokud zdravotní stav dítěte neumožňuje jeho stravování jídlem podávaným školní 

jídelnou (nutné potvrzení ošetřujícího lékaře), je toto možné řešit donáškou vlastní stravy. 

Veškerá omezení spojená se stravováním je nutné řešit s vedoucí jídelny. 

Povinnosti dětí a zákonných zástupců 

 Řádně vyplnit přihlášku ke stravování 

 Uhradit v termínu školné a stravné 

 Dodržovat termín odhlašování stravy 

 Jakékoli změny (číslo účtu, zdravotní omezení atd..)hlaste vedoucí jídelny 

 

 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  

 ŠJ zajišťuje bezpečnost a ochranu dětí při stravování a s ním přímo souvisejících 

činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a zdraví 

 Za bezpečnost a ochranu dětí v době stravování odpovídají učitelky MŠ. 

 Učitelky jsou povinny vhodnou a věku přiměřenou formou poučit děti o možném 

ohrožení zdraví a bezpečnosti při stolování, a to první den přítomnosti dítěte v MŠ a 

dále v průběhu školního roku. O  provedeném  poučení  je učitelka povinna učinit 

záznam do TK. 

 V celém objektu platí zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů a užívání 

jiných omamných látek. 

Tento vnitřní řád je kdykoli k nahlédnutí na vývěsce u hlavního vchodu a na webových 

stránkách školy. 

V Ostravě dne: 1.9. 2022            

 

                                                                                            Mydlářová  Marcela                                                                          
                                                                                                vedoucí ŠJ                                                                   
 


