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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

 

1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny 

určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy. 

(Nutno odlišit od pojmu školní jídelna používaný pro celý komplex pro přípravu stravy – kuchyni, 

sklady, přípravnu jídel – pro který používáme spíše označení školní kuchyně. Legislativa používá 

pojem stravovací zařízení.) 

 

2. Časový rozvrh výdeje stravy: 

 

- výdej přesnídávek od  8:45 do   9:30 

- výdej oběda          od 11:45 do 12:30 

- výdeje svačin        od 14:30 do 15:00 

 

 

3. Při stravování dětí dohlíží na bezpečnost a ochranu dětí vždy učitelky. 

 

4. Učitelky vedou děti k tomu, aby se při stravování chovaly ohleduplně, v souladu s hygienickými a 

společenskými pravidly. 

 

5. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti nesmí být nuceni ke konzumaci 

celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.   

 

6. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v šatnách školy a na webových stránkách školy. 

 



7. Úplata za stravování se platí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu mateřské 

školy. Způsob platby nahlásí zákonní zástupci dítěte při nástupu dítěte do mateřské školy, nejpozději 

však do 10. září. Změna způsobu platby se hlásí 1 měsíc před splatností úplaty za stravování. 

  

8. Úplata za stravování je splatná do 15. dne stávajícího měsíce (např. stravné za září je splatné do 

15. září). 

 

9. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat termín placení stravného i v případě nepřítomnosti svého 

dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může 

být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 

 

10. Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je 

rozsah stravování stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, 

stravovalo vždy. 

 

11. Stravné je zákonný zástupce povinen nahlásit a odhlásit jeden pracovní den předem v době od 

7:00 hod. do 15:30 hod. (např. páteční oběd je nutné odhlásit nejpozději ve čtvrtek). 

Včas neodhlášený oběd si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách 

(jídlonosičích) v době od 12:00 hod. do 12:30 hod. (platí pouze v první den nepřítomnosti). První den 

neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů, považuje za pobyt ve škole. Na další dny nepřítomnosti 

dítěte ve škole musí zákonný zástupce stravné vždy nejméně den předem odhlásit. Pokud zákonný 

zástupce dítě řádně neodhlásí, platí za neodebranou stravu obvyklou cenu. 
  

12. Školní stravování se řídí vždy výživovými normami a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a v jejím dalším aktuálním znění. Při stanovení 

finančních normativů na nákup potravin bylo zvoleno kritérium věk strávníka. Strávníci se zařazují 

do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní 

rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.      

Výše stravného a věkové kategorie:     I. kategorie    3 -    6 let  –  40,-    Kč 

                                                              (přesnídávka 9,- Kč/oběd 22,- Kč/svačina 9,- Kč) 

  

                                                             II. kategorie    7 -  10 let  –  45,-    Kč 

                                                              (přesnídávka 10,- Kč/oběd 25,- Kč/svačina 10,- Kč) 

 

Cena stravného  může  být  v  průběhu  roku  v  souladu  s  vyhláškou  č.107/2005 Sb., o školním 

stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších 

předpisů upravována. 

 
13. Pokud zákonní zástupci dítěte budou vyzvedávat své dítě po obědě, dostane dítě balenou svačinu 

domů, v případě že tuto skutečnost nahlásí nejpozději do 8:00 hod. 

 

14. Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje v jídelně uklízečka, včetně stolů a podlahy 

znečištěných jídlem. 

 

  

  

 

 

 

V Mratíně dne 29.08.2019                                                        Martina Kvasničková, ředitelka školy 

 


