
 

 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 

Vnitřní řád školní jídelny 

Č. j.: 70/2018 ŘMŠ Účinnost od: 1. 9. 2018 

Spisový znak: 2-1 Skartační znak: S 5 

 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod 

Telefon:  491 423 413, mail: jidelna@ms-alsova.cz 

IČ: 70996377, účet- KB Náchod 78-8859390247 /0100 

Provoz školní jídelny se řídí následujícími vyhláškami a hygienickými předpisy: 
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení EP a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 
 
1. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy, Náchod, Alšova 

952 (dále též „strávníci“). 
2. Školní stravování se řídí výživovými normami, evidenci plnění výživových norem  
       vede vedoucí školní jídelny. 
3. Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo (oběd) a dvě doplňková (přesnídávka,  
       svačina), pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. 
4. Školní jídelna poskytuje školní stravování pro strávníky v místě poskytovaného 

vzdělávání.  
5. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka po dohodě se  
       zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. 
6. Stravu podávanou v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovně  
       školního stravování (dále jen „provozovna“).  
       Výjimku tvoří první den nepřítomnosti strávníka v mateřské škole. 
 
 
 
  



Výdej jídla první den neplánované nepřítomnosti dítěte: 
Kuchařka vydává jídlo pouze v těchto časových intervalech: 

 
přesnídávku v době od    08:30 do 08:45 hodin 
oběd                                10:50 do 11:00 hodin 
odpolední svačinu           13:45 do 14:00 hodin 

 
Jídlo je možné vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte. Na jídlo si 
zákonní zástupci přinesou vlastní čisté nádoby (ne sklenice). A hned si ho odnesou, není 
možné jídlo nechávat v MŠ do pozdějších hodin. Doporučená konzumace je do 30 min od 
převzetí! 

 
Dítě, které je v době podávání stravy v mateřské škole přítomno, se stravuje vždy. Bude-li 
dítě pravidelně docházet do mateřské školy v době, kdy je ukončena dopolední svačina, 
nebudou mu dopolední svačiny účtovány, pokud bude pravidelně odcházet po obědě, 
nebudou mu účtovány odpolední svačiny. Rodiče si musí sami požádat o tuto úlevu vedoucí 
ŠJ. 

 

7. Povinnosti zákonných zástupců dítěte: 
Stravu lze přihlásit a odhlásit den předem, nejpozději do 12:00 hodin. 
 

           Přihlašování a odhlašování stravy : 

Způsob odhlášení a přihlášení stravy: 
Na základě úhrady stravného budou mít všichni strávníci automaticky na každý měsíc stravu 
objednanou. 
Možnosti odhlášení stravy:      

• písemně do sešitu umístěného v hale MŠ  

• telefonicky – 491 423 413  

• osobně u vedoucí školní jídelny nebo hlavní kuchařky  

• prostřednictvím e-mailu: jidelna@ms-alsova.cz 

 
• není-li nepřítomnost předem známá, odhlásit dítě neprodleně výše uvedeným způsobem, 

• předem nahlásit dítě ke stravování po jeho omluvené nepřítomnosti nejpozději do 12:00    
   hodin den před nástupem dítěte do MŠ,  

• v daném termínu uhradit úplatu za školní stravování, neodhlášené i pozdě odhlášené   
  stravné se platí 

• pokud rodiče opakovaně neuhradí stravné (včetně úplaty za předškolní vzdělávání)  
  ve stanoveném termínu, ředitelka školy dítěti předškolní vzdělávání ukončí 
 

8. Práva zákonných zástupců: 
• vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky   
   školy 
 

9.  Povinnosti dětí: 
• dodržovat pravidla kulturního chování,  

• respektovat pokyny učitelek a zaměstnanců školní jídelny 
 

10. Práva dětí: 
• na poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy, 

• na respektování individuálního tempa při jídle, 

• na rozhodování o množství zkonzumovaného jídla (je nepřípustné děti nutit do jídla). 
 



 

11. Provoz školní jídelny: 
• provoz školní jídelny je od 06:00 do 14:30 hodin v provozních dnech MŠ. 

• školní jídelna se uzavírá ve dnech přerušení provozu mateřské školy, délku a termín určuje     

  ředitelka školy 

• výdej přesnídávky je na třídách                 08:30 – 09:00 hodin 

• průběžný výdej oběda                                   11:05 – 12:10 hodin 

• průběžný výdej odpolední svačiny            14:15 – 14:40 hodin 

 
            Pitný režim – každé ráno je zajištěn pitný režim do jednotlivých tříd v termoskách  
              (čaj/sirup, voda). 

 
Způsob úhrady za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte: 

ve prospěch účtu u Komerční banky v Náchodě, číslo účtu  78-8859390247/0100, 
• trvalým příkazem u Vašeho peněžního ústavu  

• složením hotovosti v KB  
Každou platbu, kterou poukážete na účet školy je potřeba správně identifikovat variabilním 
symbolem - přiřazeným kódem od vedoucí ŠJ..  

Vyúčtování případných přeplatků se provádí k 28.(29.) únoru a 31. srpnu.  

Úhrada za stravné a školné se uskuteční k 1. dni v měsíci 

 
Pokud zákonní zástupci nezaplatí za své dítě stravné a školné, bude s nimi zahájeno 
správní řízení podle § 35 odst.1 písmen. d) a § 123 školského zákona o ukončení 
předškolního vzdělávání dítěte. 

 
Úhrada za stravné a úplata za předškolní vzdělávání dítěte: 
 

• úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč měsíčně, 

• vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

 

• záloha na úhradu stravného činí 650,- Kč měsíčně bezhotovostním platebním 
stykem,  

 
 
Výše stravného: 
děti  3 – 6 let:                                                  děti 7 let:             
přesnídávka                  6,- Kč              přesnídávka                              7,- Kč 
oběd                            17,- Kč              oběd                               19,- Kč 
svačina                         6,-  Kč              svačina                              6,- Kč 

---------------------------------------------   ------------------------------------ 
CELKEM                     29,- Kč                    CELKEM    32,- Kč    

 
dospělí /oběd/ cena 23,- Kč, cena bez dotace 64,- Kč 

 

• Na dotovaný oběd má žák MŠ dle § 119 Školského zákona nárok pouze v době pobytu ve škole, 
případně první den neplánované nepřítomnosti. Na další dny nepřítomnosti je povinen stravu 
odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena stravy.  
 

 



Ceny obědů v případě neomluvené nepřítomnosti dítěte v MŠ 
Další dny nepřítomnosti dítěte v MŠ je třeba řádně stravu odhlásit.  
Za neodhlášenou stravu zaplatí zákonní zástupci cenu stravného včetně mzdové a provozní 
režie:  
 
Strávníci 3-6 let cena bez dotace 70,- Kč, z toho přes. 16,- Kč, oběd 39,- Kč, svačina 15,- 

Kč 
Strávníci 7-11 let cena bez dotace 73,- Kč, z toho přes. 16,- Kč, oběd 43,- Kč, svačina 14,- 

Kč 
 
12. Učitelky se stravují společně s dětmi, provozní zaměstnanci se stravují od 11:00 –12:00 

hodin ve školní jídelně. 
 

13. Zaměstnanec má nárok na oběd při odpracování 3 hodin, náklady na stravování řeší 
vyhláška č. 84/2005 Sb., v platném znění. 

 

 
14. Jídelní lístek  - sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou v souladu       

                   s výživovými normami. 

                        - je vyvěšen na každý týden na nástěnce ve velké hale MŠ a 
                             na webových stránkách MŠ (www.ms-alsova.cz). 

                       - se sestavuje v souladu se zásadami zdravé výživy a dodržováním norem    
                   spotřebního koše vybraných potravin 
 
 

15. Děti jsou učitelkami a zaměstnanci školní jídelny vedeni k ochraně majetku školní  
       jídelny. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými  
       zástupci dítěte. 
 
 
16. Za bezpečnost dětí při stravování odpovídají učitelky. Děti jsou řádně poučeny  
       o bezpečném používání příborů. Kuchařka nalévá polévku do talířů na stolech, děti    
       nejsou přítomny. Při výdeji druhého chodu podává kuchařka jídlo na talíři dítěti do   
        rukou, dítě za dozoru učitelky odejde ke stolu a konzumuje jídlo. Prázdný talíř a   
        příbor dítě odnese na určené místo. Na chování dětí v jídelně dohlížejí učitelky. 
 
 
17. V případě, že má dítě zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování, je možné  
       na základě vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě registruje, a  
       dohody uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelkou mateřské školy  
       umožnit podávání stravy připravované v rodině dítěte. K zajištění tohoto způsobu  
       stravování je nutný písemný souhlas zákonného zástupce dítěte, že zodpovídá za 
       zdravotní nezávadnost pokrmu doneseného do provozovny školního stravování.                                         
       Individuální způsob stravování dětí nesmí narušovat provoz stravovacího zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18. Veškeré informace týkající se stravování Vám podá vedoucí školní jídelny   
 

Kontakty na školní jídelnu: 

Vedoucí školní jídelny: Vlasta Možíšová 
Telefon :                        491 423 413  
e-mail:                           jidelna@ms-alsova.cz 
 
 
Pracovní doba vedoucí školní jídelny: 
PO     07:20 – 09:20 hod.     11:40 – 13:40 hod. 

ÚT     07:20 – 09:20 hod.     11:40 – 13:40 hod. 

ST     07:20 – 09:20 hod.     11:40 – 13:40 hod. 

ČT    12:00 – 16:00 hod.  

PÁ       07:20 – 09:20 hod.        11:40 – 13:40   hod.   
                                                                                                 

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce  
a všechny zaměstnance Mateřské školy, Náchod, Alšova 952. 
 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                 …………………………………. 

                                                                                                                 

                                                                                                      Klára Skleničková 

                                                                                                       ředitelka mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 


