
 

Mateřská škola Ostrava - Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace 

 

Vnitřní řád školní jídelny 

 

Číslo směrnice:                                                              MŠDě/227/2014/Kab 

Vypracoval:                                                                    Lenka Kaboňová 

Směrnice nabývá účinnosti dne:       

Směrnice aktualizována:                              

1. 9. 2014 

1. 3. 2020 
 

 

 Úvodní ustanovení 

 

1. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhl. 137/2004 Sb., nař, ES 852/2004 

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

2. Ve výrobních a ostatních prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené 

postupy pro uvádění pokrmů do oběhu, předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

3. Konat činnost ve stravovacích službách mohou pouze zaměstnanci, kteří splňují 

předpoklady zdravotní způsobilosti a mají potřebné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. 

 

 

 

 Zásady provozu výdejen 

 

Provoz výdejny stravy se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb., ve znění pozdějších předpisů a 

platnými hygienickými předpisy.  

Jídelníček sestavuje hlavní kuchařka a je schvalován vedoucí ŠJ MŠ Dětská. Jídelníček je 

sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy s ohledem na plnění spotřebního koše ve 

vybraných komoditách. 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ředitelky školy. 

Stravující se dítě a zaměstnanci mají nárok na stravu, jen pokud mají stravné uhrazeno. 

Výše stravného je určena předpisem ředitelství MŠ Dětská.  

                                            

                                                          Úhrada stravného 

 

 Placení stravného se provádí v hotovosti u vedoucí školní jídelny, nebo 

bezhotovostním převodem na účet školní jídelny.  

 Podle § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., je hmotné zabezpečení dětí (školní 

stravování) poskytováno pouze po dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Podle § 4 

odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., je 1. den neplánované nepřítomnosti považován za 

pobyt v mateřské škole a neodhlášený oběd za těchto okolností (v případě náhlého 

onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 

11.30 do 11.40 hod.  

 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit den předem do 12.30 hod.    

 Pokud dítě není v následujících dnech odhlášeno, nejedná se o školní stravování, ale o 

neoprávněný odběr v rámci školního stravování. 



 Pokud rodiče stravu řádně neodhlásí, bude mateřská škola v takovém případě účtovat 

rodičům plnou cenu oběda.   

 

Jídelní lístek je vyvěšován na centrálních panelech v 1. patře na pracovišti Dětská 920 a na 

informačním panelu v přízemí na pracovišti Větrná 1084. 

 

Dotazy, připomínky, případné problémy jsou řešeny ihned s pracovnicí, která zabezpečuje 

výdej stravy nebo vedoucí školní jídelny. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolu provádění této směrnice vedoucí školní jídelny.  

2. Směrnice bude uložena u vedoucí školní jídelny. 

3. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2014. 

 

 

 

 

Směrnice byla aktualizována 1. 3. 2020 

 

V Ostravě dne 28. 2. 2020 

Mgr. Korbelová Petra, ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 
Výše stravného 

 
Podle vyhlášky č.107/2008 Sb.  jsou děti stravující se ve školní jídelně zařazovány do skupin 

podle věku. 

Podle Přílohy č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou stanoveny finanční limity na nákup 

potravin. 

 

Věkové skupiny: 

 

1. strávníci  do 6 let 

2. strávníci 7 – 10 let   

3. strávníci  15 a více let 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.), 

ve kterém dosahují věku podle věkových skupin.  

 

Ceny stravného:  

 

     1. strávníci do 6 let přesnídávka + nápoje  11,- Kč 

    oběd                            15,- Kč 

    svačina                          8,- Kč 

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

    celkem                        34,- Kč 

 

      2. strávníci 7 – 10 let přesnídávka + nápoje 12,- Kč  

    oběd                        18,- Kč  

    svačina              8,- Kč      

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

    celkem                       38,- Kč 

 

     3. strávníci 15 a více let    oběd              30,- Kč 

 

 

Stravné se platí zálohově do 25. v měsíci na měsíc následující převodem z účtu na účet 

mateřské školy, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. 

 

 

 

 

Aktualizováno 1.9.2019 

Vypracovala: Kaboňová Lenka    Schválila: Mgr. Korbelová Petra 

 


