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Vnitřní řád školní jídelny MŠ
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I. Práva a povinnos> dě@, jejich ZZ a zaměstnanců školy (dále také „strávníků“) 

1. Právo na stravování ve školní jídelně mají děO v době jejich pobytu v mateřské škole 
a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosO na pracovišO. 

2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí 
školní jídelny či prostřednictvím zástupkyně ředitelky v MŠ. 

3. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny MŠ. 
4. Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování. 
5. Po dobu výdeje se děO řídí pokyny pedagogického dohledu ve školní jídelně. 
6. Výdej jídel do jídlonosičů rodičům nemocných děW se provádí v době od 11:00 do 11:30 

hod.  

II. Provoz a vnitřní režim školní jídelny 

1. Provozní doba jídelny je od 7:00 do 15:00 hodin. 
2. Doba výdeje přesnídávky je dle rozpisu jednotlivých tříd 
3. Doba výdeje oběda je 11:30  - 12:30 hodin 
4. Doba výdeje svačiny je 14:00 – 14:30 hodin 
5. OperaOvní změny výdejní doby budou vždy včas oznámeny. 

III. Podmínky přihlašování a odhlašování stravy 

1. Přihlášení k odběru stravy: v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. 
2. Odhlášení odběru stravy na konkrétní den: do 14:00 hod. předchozího pracovního dne na 

telefonním čísle  608 313 610 nebo na emailu jidelna@zsmslibouchec.eu. Také lze dítěO 
stravu odhlásit na telefonním čísle 775 732 955 či emailu materinka@zsmslibouchec.eu či 
osobně u zástupkyně ředitelky pro MŠ, která informaci předá do určené času vedoucí 
školní jídelny.  

3. Dětem náleží strava pouze v době pobytu v MŠ. Zákonní zástupci ráno při příchodu do MŠ 
zapíší do připraveného sešitu dítě, které půjde po obědě domů (a bude mu odhlášena 
odpolední svačina). 

4. Vyúčtování bude provedeno v hotovosO ve dvou termínech - na konci kalendářního roku a 
na konci školního roku. 

5. V případě onemocnění může být první  den nepřítomnosO strava vydána do jídlonosiče za 
běžnou cenu. Další dny si strávník musí oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, budou k ceně 
oběda  účtovány i provozní, mzdové a věcné náklady. 

6. V době prázdnin nebo mimořádného ředitelského volna se nevaří a každý strávník je 
automaOcky odhlášen. 

IV. Výše stravného a způsob jeho úhrady 

1. Výše stravného je uvedena v příloze. 
2. Nárok na zvýhodněnou cenu stravy (tj. pouze za cenu potravin) má strávník pouze první 

den neplánované nepřítomnosO ve škole.  
3. Pokud nebude mít strávník zaplacenou stravu nejpozději den před plánovaným odběrem 

jídla, nebude mu strava vydána. 
4. Způsoby úhrady stravného: 
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• Systém placení je zálohový – strávníci tedy plaW vždy celý budoucí měsíc a případné 
přeplatky jsou vyúčtovány k 31. 12. a u odchozích děW (které ukončily docházku do 
MŠ )k 31. 8. daného školního roku.  

• Bezhotovostní platbu je třeba zaslat tak, aby byla na účtu školní jídelny do 20. dne 
předchozího měsíce.  

• Ve výjimečný případech lze provést úhradu v hotovosO - v kanceláři vedoucí školní 
jídelny v ZŠ poslední pracovní  den v měsíci, od 6:30 do 12:00 hod. 

• Při nezaplacení stravného v daném termínu ani do konce měsíce nebo nepředložení 
dokladu o úhradě nejpozději poslední den v měsíci u neuhrazených bezhotovostních 
plateb (před dnem zahájení stravování) nebude strávníkovi následující den vydána 
strava. 

V. Jídelní lístek 
1. Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě 

závazných pravidel. 
2. V případě dietních požadavků lze ve školní jídelně připravovat jídla s ohledem na druh 

diety na základě předložení informace od odborného lékaře.   
3. Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy, s cílem splňovat 

výživové normy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, 
ale i týdne a celého měsíce, střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. 
Syrová zelenina a ovoce jsou podávány podle možnosW co nejčastěji. 

4. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, nápoje a případně doplňku ve formě 
moučníku, salátu nebo kompotu. Pitný režim je pro děO zajištěn v průběhu celého dne. 
Ke každému mléčnému nebo jinému nápoji je vždy nabídnuta čistá voda. 

5. Jídelníček na následující týden je vyvěšován vždy nejpozději v pátek na nástěnce u 
vchodových dveří do MŠ a na webových stránkách školy. 

6. Vedoucí jídelny MŠ  a zástupkyně ředitelky pro MŠ archivují jeden výOsk jídelníčku za 
každý týden u sebe v kanceláři. 

VI.Organizace výdeje jednotlivých typů stravy 

Přesnídávka a svačina:  

DěO mladší čtyř let se po příchodu do jídelny posadí ke stolečkům, kde mají od pracovnice školní 
jídelny připravené tácky s jídlem a nápojem. DěO starší si po příchodu do jídelny vezmou 
připravené tácky a posadí se ke stolečkům. Nápoje si nalévají samy, sebeobslužné činnosO u jídla 
podporujeme (samy si naservírují jídlo). 

Oběd:   

DěO si po příchodu do jídelny vezmou připravené talíře a příbory a posadí se ke stolečkům. 
Polévku nalévá pracovnice školní jídelny. Pro hlavní chod si děO chodí k výdejnímu okénku. 
Podporujeme jejich samostatnost, mají možnost volby příboru (vidlička, nůž) k hlavnímu jídlu. 
Použité nádobí všichni strávníci odnášejí na místo k tomu určené. 

VII.Dohled v jídelně 

1. Pedagogický dohled nad dětmi ve školní jídelně zajišťují pedagogické pracovnice, které 
děO na stravování přivedou. V případě potřeby jsou jim při stravování nápomocny se 
sebeobsluhou.   



2. PovinnosO pedagogického dohledu: 
• odpovídá za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických 

místnosW, 
• děO nenuW násilně do jídla, 
• sleduje stolování a pomáhá se získáním správných stolovacích návyků, 
• dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny děW,, 
• sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla, 
• sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky na odkladový pulWk, 
• dbá na bezpečnost stravujících se děW, reguluje osvětlení ve školní jídelně, 
• dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.), 

okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, 
aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků, 

• zamezuje vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují. 

VIII.Podmínky zajištění bezpečnos> a ochrany zdraví dě@ 

1. Pro maximální zajištění bezpečnosO a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel 
zajištěn v jídelně pedagogický dohled. 

2. DěO se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a 
kuchařek. 

3. Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla. 
4. Případný úraz či nevolnost řeší pedagogický dohled. 
5. Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují. 
6. Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje jídel. Mimořádný úklid 

během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice jídelny ve 
spolupráci s pedagogickým dohledem. 

IX.Škody na majetku školní jídelny 

1. DěO jsou vedeny k správnému zacházení se zařízením školní jídelny. 
2. Pedagogický dohled vede děO k šetrnému zacházení s vybavením školní jídelny. Případné 

poškození zařízení školní jídelny s ohledem na věk strávníků. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických 
závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Jednotlivé kroky vedoucí k řešení 
konzultuje se zástupkyní ředitelky pro  MŠ a ředitelkou školy. 

2. Vnitřní řád je veřejně přístupný u vstupu do mateřské školy a ve školní jídelně MŠ. Zákonní 
zástupci jsou o vydání a obsahu vnitřního řádu informováni prostřednictvím webových 
stránek, na třídních schůzkách či emailem. 

V Libouchci   5. 12. 2022                                                       Mgr. Bc. MarOna Vlachová 
                                                                                    ředitelka školy 



Přílohy: 
Výše stravného ve školní jídelně MŠ 

Příloha č. 1 - od 1. 1. 2023 

  

  
  
V Libouchci 7. 12. 2022      Mgr. Bc. MarOna Vlachová 

           ředitelka školy                


  

Strávníci  do 6 let v  MŠ Finanční limity dle vyhlášky 
v Kč

Stanovená úplata  pro 
 MŠ Libouchec

Přesnídávka 8 Kč - 11 Kč 11 Kč

Oběd 17 Kč - 30 Kč 23 Kč

Svačina 8 Kč - 11 Kč 11 Kč

Nápoje 4 Kč - 6 Kč 6 Kč

Celkem - 51 Kč

Strávníci 7-10 let v  MŠ Finanční limity dle vyhlášky 
v Kč

Stanovená úplata  pro 
 MŠ Libouchec

Přesnídávka 9 Kč - 15 Kč 15 Kč

Oběd 20 Kč - 39 Kč 32 Kč

Svačina 8 Kč - 12 Kč 12 Kč

Nápoje 4 Kč - 6 Kč 6 Kč

Celkem - 65 Kč


	Práva a povinnosti dětí, jejich ZZ a zaměstnanců školy (dále také „strávníků“)
	Provoz a vnitřní režim školní jídelny
	Podmínky přihlašování a odhlašování stravy
	Výše stravného a způsob jeho úhrady
	Jídelní lístek
	Organizace výdeje jednotlivých typů stravy
	Dohled v jídelně
	Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
	Škody na majetku školní jídelny
	Závěrečná ustanovení

