
Mateřská škola Červený Kostelec, Náchodská 270

VNITŘNÍ   ŘÁD   ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě 
nezletilých dětí i pro jejich zákonné zástupce.
Rodiče dětí se seznámí s vnitřním řádem školní jídelny na zahajovacích schůzkách, webových stránkách 
mateřské školy nebo je k nahlédnutí na nástěnce u kanceláře.

1. Činnost školní jídelny se řídí:
Školským zákonem č.561/2004 Sb., Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování,
Vyhláškou č.84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování,  Zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví
Vyhláškou 137/2004 Sb. O hyg. požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní i provozní hygieny
Nařízením ES 852/2004, 
                
2. Každé přihlášené dítě MŠ má právo na odběr dotovaného jídla, pokud je v době výdeje přítomno.
Každé dítě je povinno šetrně zacházet s majetkem školní jídelny a během každého jídla je povinno 
dbát pokynů dohlížejících zaměstnanců MŠ.

3. Výše stravného  je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Denní strava do 6 let (den/strávník) Denní strava 7-10 let ( den/strávník )

Přesnídávka   9,- Kč Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 20,- Kč Oběd 23,- Kč
Svačina   9,- Kč Svačina   9,- Kč
Pitný režim       v rámci normativu Pitný režim       v rámci normativu

  
Celkem na den 38,- Kč Celkem na den 42,- Kč 

Výše stravného se mění na základě cen potravin a potřeb plnění spotřebního koše. Do věkových skupin 
jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou tohoto věku. Dietní stravování se 
neposkytuje. Jestliže dítě jakoukoliv potravinu ze zdrav. důvodů nesmí konzumovat, musí být toto 
oznámeno ředitelce školy a doloženo zprávou lékaře.

4. Výběr stravného- zálohově bezhotovostním platebním stykem na účet jídelny: 2500489403/2010. 
Po dohodě lze i v hotovosti u vedoucí ŠJ. Rodičům je každý měsíc /cca 20.dne/ předán doklad s určenou
částkou a var. symbolem. Přesnou částku je nutno uhradit do 25.dne předchozího měsíce. Rodič si zvolí
stravovací  režim  a  je  povinen  předem nahlásit  a  finančně  vyrovnat   jakékoli  změny.  Opakované
nezaplacení stravy v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
Vyúčtování -  na  měsíc září a říjen se vybírá stravné v plném rozsahu. V dalších měsících se odečítá 
odhlášená strava z měsíců předchozích.

5. Přihlašování a odhlašování stravy - telefonicky či SMS zprávou den předem do 13.00 hod.
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Odpolední svačiny
lze odhlašovat pravidelně v určitých dnech nebo na celý týden.

6. Výdej stravy – přesnídávka   8.30 hod
      oběd 11.30 - 12.00 hod
      svačina 13.45 hod

      obědy domů 11.00 – 11.30 hod. 



Odebrat oběd domů může zákonný zástupce dítěte  pouze první den nemoci /Vyhl č.107/2005Sb.-§4,
odst.9/.  Následující  den musí  být  strava odhlášena,  jinak se k ceně připočtou i  ostatní  režijní  náklady.
Kalkulační list ostatních nákladů /věcná a mzdová režie/ je k nahlédnutí u vedoucí jídelny. Oběd se vydává
do přinesených čistých jídlonosičů. Z bezpečnostních důvodů obědy nevydáváme do sklenic.  Strava je
určena k okamžité spotřebě. ŠJ nenese odpovědnost za jídla vydaná do vlastních nádob. 

7. Na chování dětí, jejich bezpečnost a ochranu zdraví při stravování dohlížejí učitelky a provozní 
pracovnice školky.

8. Jídelní lístek -   je vyvěšen na nástěnkách u šaten a na webových stránkách MŠ.
Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny, společně s kuchařkou na základě zásad zdravé 
 výživy a dodržování výživových norem -spotřebního koše. 

9. Zaměstnanci MŠ mohou odebrat oběd za sníženou cenu pouze v případě, že v daném dni odpracují
alespoň 3 hodiny. Jinak jsou povinni si oběd odhlásit. Směrnice o závodním stravování je k nahlédnutí 
u ved. ŠJ

10. Jakékoliv dotazy a připomínky lze projednat  s vedoucí jídelny osobně v kanceláři, telefonicky
nebo e-mailem..

Telefon: 601 124 630                 email: zelena@zsck.cz

Provoz školní jídelny :  6.00 – 14.30 hod
Zpracovala : Zelená Taťána

Vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2022

Holasová Zuzana, DiS.
ředitelka MŠ

mailto:zelena@zsck.cz


K odhlašování stravy a ke komunikaci se školní jídelnou používejte mobilní telefon

                                                      601 124 630 

Je možné se omlouvat i SMS zprávou – vždy uveďte : jméno dítěte
třídu
přesné datum do kdy odhlašujete

Nutno omlouvat i jednodenní nepřítomnost.

- pokud dítě odhlásíte např. do pondělí a nepodáte žádnou zprávu, bude mu strava od úterý přihlášena
- pokud do MŠ nedorazíte, přihlášená strava se tento den vede jako neomluvená a lze si jí v kuchyni 

vyzvednout, další dny nepřítomnosti jste ale povinni odhlásit
- pokud do MŠ nedorazíte a ten den se neomluvíte, je Vám následující den strava odhlášena a je nutné

se ke stravování přihlásit/den předem do 13.00hod/

Aplikace  „Naše MŠ“ - slouží pro odhlašování dlouhodobě plánované nepřítomnosti /dovolená,lékař... /

Děkuji !   Zelená


