
 
 
VNITŘNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-VÝDEJNY PŘI MŠ CHOTĚVICE 

 
Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s následujícími právními předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. Školský 
zákon; Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví; Vyhláška č.107/2005 Sb. O školním stravování; Vyhláška 
č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny; Vyhláška 
č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích; Nařízení EU č. 
852/2004 O hygieně potravin, Vyhláška č. 272 ze dne 14. července 2021, finanční limity na nákup potravin  

 
Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců : 

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně-výdejně, a v případě 
dětí i pro zákonné zástupce. Děti dodržuji zásady slušného chování a stolování. Dítě přijaté do  MŠ má právo denně  
odebrat přesnídávku, oběd a svačinu, pokud je přítomno v MŠ.Pokud děti s celodenním stravováním odchází po obědě, 
mají rodiče možnost odhlášení svačiny  do 8:00 hod. ráno téhož dne. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada . 
Zákonný zástupce má právo vznést připomínky k práci školní jídelny a podat stížnost u vedoucí školní jídelny, nebo u 
ředitele školy. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídleny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, 
v době nemoci dítě včas odhlásit z obědů a dodržovat termín plateb za školní stravování. 
 

Provoz a vnitřní režim : 
 Jídlo se do školní jídelny-výdejny při MŠ Chotěvice dováží ze školní jídelny-vývařovny při ZŠ Chotěvice. Jídelní lístek je 
vyvěšen v šatně na nástěnce MŠ. Při výdeji jídel dohlíží na děti pedagogický dohled. MŠ učí děti správným stravovacím 
návykům. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim s možností vlastní obsluhy. Dietní stravování jídelna nezajišťuje, 
pouze pokud má dítě menší omezení (alergie na jeden druh potravin), může se zákonný zástupce domluvit invidiuálně 
s vedoucí školní jídelny. Po domluvě a na základě lékařského potvrzení je možno přinést si vlastní stravu a po sepsání 
dohody o stravovaní dítěte/žáka mezi vedením školy a zákonným zástupcem ji školní jídelna může vydávat. Další 
ustanovení § 30 školského zákona upravuje školní řád MŠ.  
 

Cena obědů : 
1. kategorie 3 - 6 let 

Přesnídávka  10,-Kč  Výdej  8:30 h 
Oběd 21,-Kč Výdej   11:30 h 
Svačina  10,-Kč Výdej  14:15 h 
Pitný režim    4,-Kč 
(Celodenní stravování celkem 45,-Kč) 

2. kategorie 7 - 10 let 
Přesnídávka  10,-Kč  Výdej  8:30 h 
Oběd 24,-Kč Výdej   11:30 h 
Svačina  10,-Kč Výdej  14:15 h 
Pitný režim    4,-Kč 
(Celodenní stravování celkem 48,-Kč) 

Platba: 
Platí se od 13. do 16. dne na běžný měsíc. 

Na základě stanovené sazby vedoucí ŠJ vypočítá nejpozději k 10. dni měsíce celkovou výši stravného každého 
strávníka (počet obědů v běžném měsíci minus nevyčerpané obědy z minulého měsíce), předtištěný lístek 
s potřebnými údaji (jméno strávníka, měsíc, počet odečtených obědů, výše poplatků, číslo bankovního účtu a VS) 
předá strávníkům a při přijetí platby jej podepíše.  Platba musí být provedena nejpozději do 16. dne měsíce, na který 
se platí, a to v hotovosti u vedoucí ŠJ, nebo převodem na bankovní účet: 224129823/0600 
Podle školského zákona 561/2004 Sb. je při neregulérním placení možné strávníka vyloučit ze stravování. 

Odhlašování obědů: 
Oběd lze odhlásit nejpozději do 8:00 h patřičného dne. 
Oběd si strávník (nebo jeho zástupce) odhlásí osobně v MŠ, nebo na tel. 733 644 052. Pokud se z neznámých 
důvodů dítě nedostaví do MŠ před zahájením vyučování, mohou mu oběd odhlásit paní učitelky, nebylo-li se 
zástupcem dítěte dohodnuto jinak. Cena odhlášených obědů se odečítá v následujícím měsíci. V případě 
neodhlášeného oběda strávník zaplatí jeho plnou cenu. V případě náhlé nemoci je možné si v první den nemoci oběd 
vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 11:00 h do 11:30 k v kuchyni.  
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Za skladované a ohřívané jídlo školní jídelna nezodpovídá.  
 
Tento předpis stravného nabývá účinnosti dnem 1. září 2022. 

      
Ředitel školy,       Vedoucí ŠJ   
František Šubert      Silvie Mucha 
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