
Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy 
 

Vnitřní řád školní jídelny 
  
Úvod 

 Stravování je v naší škole zajištěno vlastní kuchyní. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená 

strava. Mezi jednotlivými pokrmy je dodržován vhodný časový interval. Děti jsou vedeny k samostatnosti 

při stolování, samy si jídlo rozdávají a odnášení. Je zajištěna dopolední svačinka (8,00-8,30) a oběd (11,30-

11,50), a také odpolední svačinka (od 14,15). Pro děti je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého 

dne se mohou kdykoliv obsloužit u kuchyňského okénka, kde mají k dispozici uzavřenou termovárnici s 

výpustným kohoutem. K pití mají zpravidla rozpustný čaj, který se připravuje z převařené vody, či čistou 

vodu. Stravování v mateřské škole je celodenní (zahrnuje přesnídávku, oběd, svačinu, pitný režim). 

Mateřská škola nezajišťuje dietní stravování. Během stravování je nad dětmi zajištěn dostatečný dohled 

učitelkami. 

 

Přihlášení ke stravování 

 Dítě se přihlašuje ke stravování po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplněním a podepsáním 

údajů na příslušném místě evidenčního listu dítěte. Dále první den školního roku je rodič povinen složit 

zálohu 300,-Kč, která mu bude s jeho písemným souhlasem zúčtována na konci školního roku. 

 

Odhlašování a přihlašování strávníků 

 Rodiče přihlašují nebo odhlašují dítě nejpozději den předem do 15.00 hod., osobně, telefonicky nebo 

SMS zprávou na čísle 776583015. První den nepřítomnosti strávníka, kdy je strava přihlášena, je účtována 

za sníženou cenu (jen finanční normativ). Rodiče jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd 

nesou finanční úhradu v pořizovací ceně potravin. Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením 

dítěte ke stravování. Strava vydaná do jídlonosiče se vydává ten den, kdy je určena k přímé spotřebě od 

11,00 do 11,30 hodin. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších 

předpisů, par. 4, odst. 9 je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit dítě ze stravování od druhého dne 

nepřítomnosti dítěte ve školce. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne doúčtována za plnou cenu, tj. 

58,-Kč 

 

Práva a povinnosti strávníků 

 Dítě zachází s majetkem školy šetrně, při stravování dbá o bezpečnou obsluhu a úklid. 

Dítě má právo: 

 na kvalitní stravování 

 při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený stravovací režim  

 na bezpečnost a ochranu zdraví během všech stravovacích činností školy 

 kdykoliv se obsloužit u „pitného“ okénka 



 individuální stravovací potřeby 

 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život 

Dítě má povinnost: 
 dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ 

 reagovat na pokyny učitelů a dalších zaměstnanců školy 

 bezpečně se chovat při stolování a neohrožovat svoje zdraví a zdraví kamarádů v MŠ 

 oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu, požádat o pomoc a 

poděkovat za ni 

 šetřit potravinami, neplýtvat a uklízet po sobě nádobí 

 pomáhat si navzájem a neubližovat si 

 dodržovat osobní hygienu  

 chovat se ohleduplně ke svým rodičům, učitelům, zaměstnancům školy, kamarádům 

 

Kalkulace cen 

(finanční normativy na nákup potravin a rozlišení strávníků na kategorie) 

 do 6 let                                     32,- Kč  (přesnídávka 7,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 6,- Kč) 

od 7 do 10 let                            33,- Kč  (přesnídávka 7,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 6,- Kč) 

  

 Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 1169/2011 ze dne 25.10.2011 s účinností od 

13.12.2014, článek 21, jsou na jídelním lístku číslem označeny určité látky nebo produkty vyvolávající 

alergie nebo nesnášenlivost, uvedené v příloze II., které připravovaný pokrm nebo nápoj obsahuje.  

 

Způsob a termíny platby 

 Platby za stravné se provádí zpětně hotovostně převážně paní Dirrové a to v poslední pracovní den 

měsíce, v době od 11,30 do 15,30 hodin. 

 

Sankce 

 V případě, že zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje neuhradí platby ve 

stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na splátkovém kalendáři nebo jej nebude dodržovat, 

může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění určené zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o 

ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole. 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy jsou popsány ve 

Školním řádu školy. 

  

V Biskupicích 1. 9. 2018 


