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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

• Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny
• Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku zpravidla od 2 do 6 let, dětí

s odkladem školní docházky (7 let) a stravování zaměstnanců mateřské školy
• Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se v mateřské škole stravují a 

též pro zákonné zástupce dětí

1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

1.1 ORGANIZACE PROVOZU
Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

a) Školní  stravování  v  mateřské  škole  zabezpečuje  vlastní  školní  jídelna,  která  je  součástí
mateřské školy od 1. 1. 2003. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o
školním stravování, finančními normativy, metodikou spotřebního koše, školským zákonem
561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb., vyhláškou 137/2004 Sb., o
hygienických  požadavcích  a  zásadách  osobní  a  provozní  hygieny  při  činnostech
epidemiologicky závažných, nařízení vlády ES 852/2004 o hygieně potravin.

b) Jídelníček je sestavován na základě nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a
dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

c) Školní jídelna zabezpečuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel
připravuje  školní  jídelna  i  tekutiny,  které  děti  během  svého  pobytu  v  mateřské  škole
konzumují v rámci „pitného režimu“.

d) Podle  §  4  odst.  9  vyhlášky  107/2005  Sb.,  o  školním stravování  má  strávník  nárok  na
dotované  stravné  pouze  v  případě,  že  je  přítomen  ve  školském  zařízení,  a  první  den
neplánované nepřítomnosti.

e) Kapacita školní jídelny dle přílohy ke zřizovací listině je 56 dětí.

1.2 STRAVOVACÍ REŽIM DĚTÍ V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ
a) V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního

stravovacího režimu:
08:30 – 09:00 h dopolední přesnídávka
11:30 – 12:00 h oběd
14:00 – 14:30 h odpolední svačina.

b) V rámci „pitného režimu“ mají  děti  po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k
dispozici nápoje, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy (mléčný, nemléčný,



slazený,  neslazený).  Děti  požívají  nápoje  v  průběhu  celého  pobytu  v  mateřské  škole  v
samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

1.3 ODHLAŠOVÁNÍ
Úprava  postupu  při  odhlašování  dětí  ze  školního  stravování  v  případě  jejich  nepřítomnosti  v
mateřské škole

a) Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce telefonicky nebo písemně nahlásit  a omluvit
první den nepřítomnosti nejdéle do 7:30 h 

b) Pokud dítě v průběhu dne onemocní a zákonný zástupce si je vyzvedne z mateřské školy, má
možnosti si oběd od 11:30 do 12:00 h vyzvednout ve školní kuchyni do přinesených nádob.

1.4 DIETNÍ STRAVA
a) Školní jídelna nepřipravuje stravu v dietním režimu z důvodu potřeby nutričního terapeuta.
b) V případě intolerance na některou z potravin je nutné předložit potvrzení od lékaře a úzká

spolupráce kuchařky, pedagogů a rodičů.

1.5 PLATBA STRAVNÉHO
a) Platba na daný měsíc je uskutečňována v hotovosti nebo bezhotovostně inkasní srážkou na

účet mateřské školy. Neodebrané stravné je vráceno měsíc zpětně.
b) Neuhradí-li  zákonný  zástupce  úplatu  za  školní  stravování  opakovaně,  může  ředitelka

mateřské  školy  rozhodnout  o  ukončení  předškolního  vzdělávání  (dle  školského  zákona
561/2004 Sb. § 35d).

1.6 VÝŠE STRAVNÉHO
a) Vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, příloha č. 2 (Finanční limity pro

nákup potravin), ve znění pozdějších změn a doplňků
b) Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, v němž dosáhnou

daného věku. Školní rok se počítá od 1. 9. do 31. 8.
c) Zaměstnanec získá nárok na dotovaný oběd při odpracování minimálně 3 hodin pracovní

směny.
d) Výše stravného může být upravována na základě změn finančních limitů nebo navýšení cen

potravin.

PŘÍLOHY:
- Aktuální finanční limity
- Stanovení ceny stravného

S účinností: od 1. 9. 2022


