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1. Vydání a závaznost vnitřního řádu pro školní jídelnu 
   

1.1 Vydání vnitřního řádu pro školní jídelnu 
 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy 

tento školní řád. 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 119 v zařízeních školního 

stravování se uskutečňuje školní stravování dětí a stravování zaměstnanců,  

§ 122 odst. 2 dětem v mateřských školách se poskytuje hmotné zabezpečení, které 

zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole).  

 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. 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;  

 Nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

1.2 Závaznost vnitřního řádu pro školní jídelnu 
 

Vnitřní řád je závazný pro děti, zákonné zástupce dětí a zaměstnance školy. 
  

Je zveřejněn na nástěnce v hlavní chodbě a současně přístupný na webových stránkách školy.  

 

MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí. Prokazatelným 

způsobem jsou s ním seznámeni také všichni zaměstnanci školy.  

 

 

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole 

2.1 Práva dětí a zákonných zástupců dítěte 

Dítě má právo: 

 na školní stravování 

(Školním stravováním se rozumí stravovací služba pro děti, jimž je poskytováno stravování 

v rámci hmotného zabezpečení.) 

 nezkonzumovat celé jídlo 

 



Zákonní zástupci dítěte mají právo: 

 na informaci o školním stravování a vyjadřovat se k podstatným záležitostem svých dětí 

(Vyjádření musí být věnována pozornost všech zaměstnanců školy.); 

 podávat stížnosti, podněty a připomínky k fungování jídelny nebo ke kvalitě služeb u 

vedoucí školní jídelny, popř. u ředitelky; 

 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. 
 

 

2.2 Povinnosti dětí a zákonných zástupců dítěte 
 

 dodržovat Vnitřní řád školní jídelny; 

 informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte, případně o zdravotních obtížích, které 

by mohly mít vliv na poskytování stravovací služby; 

 oznamovat škole údaje do školní matriky a změny v těchto údajích. 
 

 

 

3. Provoz a vnitřní režim 

 

3.1 Stravovací služby 
 

Školní jídelna -  má provoz od 6:30 – 15:00 hod., je součástí školy a zajišťuje stravovací službu 

- stravování dětí (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) a zaměstnanců školy (oběd). 

Cizím strávníkům školní jídelna obědy neposkytuje. V současné době ŠJ neposkytuje dietní 

stravování.  

 

Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, 

minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole 

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

  

 

3.2 Doba výdeje a odnášení pokrmů  
 

Strava poskytovaná v rámci školního a závodního stravování je vždy konzumována 

v prostorách školy. Výjimkou je první den neplánované absence dítěte. 

 

Zaměstnanci si odnášejí jídlo v nádobách jen ve výjimečných případech po dohodě s ředitelkou 

školy. 

 doba výdeje pokrmů ve třídách pro přítomné děti a zaměstnance: 

o výdej dopolední svačiny probíhá od 8:20 do 8:45 hod. 

 1. třída Světlušky  8:20 hod.,  

 2. třída Mravenečci  8:25 hod.,  

 3. třída Berušky  8:30 hod.,  



 4. třída Včeličky   8:40 hod., 

 5. třída Motýlci  8:45 hod. 

 

o výdej obědů 11:10 hod. – 11:40 hod. 

 1. třída Světlušky  11:10 hod.,  

 2. třída Mravenečci  11:20 hod.,  

 3. třída Berušky  11:25 hod.,  

 4. třída Včeličky  11:30 hod., 

 5. třída Motýlci  11:40 hod. 

 

o výdej odpolední svačiny od14:10 hod. Do 14:30 hod. 

 1. třída Světlušky  14:10 hod.,  

 2. třída Mravenečci a 3. třída Berušky 14:15 hod. (společná svačina ve třídě Berušek) ,  

 4. třída Včeličky   14:20 hod., 

 5. třída Motýlci   14:25 hod. 

 

o doba výdeje pokrmů pro nepřítomné děti:  

Dopolední svačiny, oběd, odpolední svačiny se vydávají pro všechny nepřítomné děti ve třídě 

v přízemí: 

 výdej dopolední svačiny pro děti  od 8. 00 do 8:15 hod. 

 výdej obědů pro děti    od 12:00 do 12:15 hod. 

 výdej odpolední svačiny pro děti  od 14:15 do 14:30 hod. 

Mimo tuto dobu není výdej z pohledu hygienických předpisů možný. 

 

Neodhlášený oběd (náhlé onemocnění dítěte, nečekaná absence) si lze vyzvednout ve vlastních 

nádobách ve třídě v přízemí  od 12:00 – 12:15 hod.  

Toto platí pouze první den nepřítomnosti. Nádoby musí být hygienicky čisté, jinak do nich 

nebude oběd vydán. 

 
 

3.3 Přihlašování a odhlašování stravy  
 

Zákonný zástupce dítěte na Přihlášce ke stravování písemně přihlásí své dítě ke stravování při 

zahájení docházky do mateřské školy. 
 

Možnosti odhlášení a přihlášení stravy:   

 mobilní telefon.: 603 924 224 – vedoucí ŠJ,  

 pomocí e- omluvenky na webových stránkách školy: https://www.ms-smirice.cz/ 

Pokud se dítě do školy nedostaví a není řádně omluveno, je ze stravování na další den 

automaticky odhlášeno.  

Nástup dítěte do mateřské školy je třeba opět nahlásit, a to nejpozději den předem do 13. 00 

hodin. 

https://www.ms-smirice.cz/


Přihlašování a odhlašování stravy v průběhu docházky se provádí den předem do 13:00 hodin. 

 

Pokud není řádně zaplaceno stravné, dítě je na další dny automaticky odhlášeno, a to do doby 

úhrady stravného a předložení dokladu o platbě. 
 

Nárok na dotaci stravování má dítě pouze v době pobytu ve škole, případně první den 

neplánované absence.  

Na další dny nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit. Po dobu nemoci, 

nepřítomnosti dítěte nebo zaměstnance školy ve škole nelze vydávat stravu domů.  
 

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy.  
 

 

Bude-li dítě pravidelně odcházet po obědě, nebudou mu účtovány odpolední svačiny.  

Rodiče musí tuto skutečnost včas oznámit vedoucí školní jídelny. Nepravidelné odhlášky ze 

svačiny lze odhlásit nejpozději rovněž den předem do 13:00 hodin. 

 

Zaměstnanci školy a (i DPP či DPČ) mají nárok na dotovaný oběd, pokud odpracovali ten den 

minimálně 3 hodiny. Zaměstnanci jsou povinni si po dobu nemoci, dovolené, služební cesty 

apod. oběd odhlásit. Při současném čerpání stravného na cestovním příkazu nelze již dotovat 

oběd. 
 

3.4 Výše stravného 

Výše úplaty strávníka za školní stravování je tvořena dle věkové kategorie - data narození. 

 

Děti 3 - 6 let výše stravného na den: 48,- Kč (bez režijních nákladů) záloha 1 060,- měsíčně.                      

 ranní svačina:   11, 00 Kč  

 oběd:    22, 00 Kč  

 odpolední svačina: 11, 00 Kč  

 pitný režim:   4, 00 Kč 
 

Děti 7 let – výše stravného na den: 50,- Kč (bez režijních nákladů) záloha 1 100,- měsíčně. 

 ranní svačina:   11, 00 Kč  

 oběd:   24, 00 Kč 

 odpolední svačina: 11, 00 Kč 

 pitný režim:  4, 00 Kč  
 

Zaměstnanci:  

 oběd:    30,- Kč (bez režijních nákladů) 

 

 

 

3.5 Způsob hrazení stravného 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího 

kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 



Platby provádí rodiče bezhotovostně na účet školy (úplata za předškolní vzdělávání a úplata za 

školní stravování dětí). 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné 

zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v 

mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem 

pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský 

zákon, § 35, odst. 1 d). 

Měsíční výše zálohové platby je pevně stanovena pro dětí dle věkové kategorie takto: 

 Děti 3 - 6 let: 1 060,- Kč měsíčně 

 Děti 7 let: 1 100,- Kč měsíčně 

 Zákonní zástupci provedou platbu na účet školy vždy počátkem měsíce, tak aby byla úplata 

nejpozději do 15. dne v měsíci uhrazena. Platba se týká i těch, jejichž dítě není momentálně 

přítomno ve škole. Platby za stravné i školné lze spojit: 

 Děti 3 – 5 leté – (1 060 + 400) = 1 460,- Kč (stravné a školné) 

 Děti 5-6  - 1060,- Kč (stravné, děti s povinnou předškolní docházkou školné nehradí)  

 Děti 6 – 7 leté – 1 100,- Kč (pouze stravné) 

Pro platby školného a stravného je speciálně zřízen účet mateřské školy:  

   30015-1085855319/0800. 

Při zadávání příkazu zákonní zástupci uvedou: 

 do zprávy pro příjemce:  

o jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák Včeličky). 

 

Za měsíc červenec, kdy je škola uzavřena se platba nehradí.  

Na konci školního roku proběhne vyúčtování plateb a přeplatky jsou v průběhu září odeslány 

zákonným zástupcům na jejich účty, popř. po dohodě se zákonnými zástupci jsou přeplatky 

převedeny na nový školní rok. 

 

 

3.6 Vlastní organizace stravování 

Strava je vydávána kuchařkami z kuchyněk, do třídy Berušek, Včeliček a Motýlků je 

dopravována výtahem. Nápoje připravují kuchařky do nerezových nádob a děti k nim mají 

přístup po celý den. 

Výdej svačin zajišťuje personál kuchyně, starší děti mají samoobslužný systém, malým dětem 

pomáhají učitelky a postupně je učí samostatnosti. Stolečky po svačině utírají učitelky, 

popřípadě pomáhají děti, a to vždy až po ukončení stolování. 



Talíře, příbory, nápoje, saláty, kompoty na oběd připravují kuchařky v kuchyňce. Starší děti si 

je na stolečky nosí samy, mladším dětem je rozdávají učitelky a postupně děti vedou 

k samostatnosti. Polévku z polévkové mísy dětem nalévají učitelky, dbají na bezpečnost dětí. 

Hlavní jídlo porcují kuchařky v kuchyňkách dle přání dítěte. Starší děti si je samy odnáší ke 

stolu. Učitelky obsluhují mladší děti a postupně je vedou k samostatnosti.  

Použité talíře děti odnášejí samy na servírovací vozík, menším dětem z počátku talíře odnášejí 

učitelky a postupně se učí sebeobsluze. Nádobí odebírá kuchařka, odstraňuje případné zbytky 

jídla a myje v kuchyňce. Nápoje během jídla dolévají učitelky. Pokud si děti chtějí přidat hlavní 

jídlo, je připravené ve zvláštní nádobě, přídavek provádí kuchařky i učitelky. Nárok na přídavek 

strávník nemá.  

Učitelky sledují způsob výdeje stravy. 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

Děti jsou seznámeny s nebezpečím, ohrožujícím jejich zdraví a jsou povinni dodržovat předpisy 

školy k ochraně zdraví. S těmi jsou seznámeny na začátku školního roku a každodenně během 

školního roku. 

Učitelky zajišťují dohled, zajišťují kázeň, vedou děti k estetice a hygieně a vhodným 

stravovacím návykům při stolování. Regulují osvětlení a větrání. Všichni zaměstnanci školy 

dodržují pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Učitelky dbají o bezpečnost stravujících se. Organizují odběr stravy. V případě úrazu, poranění 

či nehodě, učitelka poskytne adekvátní péči, dítě ošetří, popř. přivolá osobu pověřenou 

poskytováním první pomoci, uvědomí vedení školy a zákonného zástupce, přivolá lékaře, 

případně zajistí transport dítěte v doprovodu pověřené osoby. 

Děti stolují ve třídách. Za čistotu stolů a židlí odpovídá v 1. NP školnice, ve 2. NP uklízečka 

a zajišťují utírání stolků a židlí, v případě rozlití pokrmů, nápojů, rozbití nádobí apod. též zajistí 

úklid. 

Personál kuchyně odpovídá za čistotu v kuchyňkách, za čistotu nádob na nápoje, přípravu, 

výdej stravy, úklid, sanitaci a čištění zařízení. 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního 

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku 

a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematice, seznamovány 

s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, 

video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného 

chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 



V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelka mateřské 

školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné 

deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, 

případně za pomoci školských poradenských zařízení. 

Děti jsou chráněny učitelkou v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy. 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí. 

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. 

 

5. Podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí 
 

Pokud dítě úmyslně a prokazatelně poškodí majetek školní jídelny, je pravidlem, že zákonný 

zástupce dítěte zajistí zakoupení nového. Nepřesáhne-li cena 500,00 Kč, majetek zaplatí škola, 

pokud přesáhne částku 500,00 Kč, zaplatí škodu zákonný zástupce dítěte.   
 

 

6. Závěrečná ustanovení  

Veškeré informace k provozu školní jídelny zodpoví vedoucí školní jídelny Monika Müllerová. 

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou, v souladu 

s výživovými normami, s označením alergenů (směrnice 1169/2011 EU), který je vyvěšen 

v hlavní chodbě školy na nástěnce pro rodiče a na webových stránkách školy.  

 

                                                                                                          

Bc. Pavlína Drabiková 

                                                                                                        ředitelka mateřské školy 

 

  



Seznámení zaměstnanců s Vnitřním řádem školní jídelny dne 29. 8. 2022 

 

Podpisy: 

 

Bc. Pavlína Drabiková ____________________________________ 

Denisa Morávková  ____________________________________ 

Irena Bečková   ____________________________________ 

Jana Filáčková  ____________________________________ 

Monika Müllerová  ____________________________________ 

Jana Vraná   ____________________________________ 

Bc. Nina Krátká  ____________________________________ 

Anna Malinovská  ____________________________________ 

Bc. Miroslava Svobodová ____________________________________ 

Gabriela Špánková DiS. ____________________________________ 

Mgr. Zuzana Samková ____________________________________ 

Edita Křivková DiS.  ____________________________________ 

Michaela Soukupová  ____________________________________ 

Mgr. Aneta Novotná  ____________________________________ 

Monika Moravcová  ____________________________________ 

Nell Burešová   ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



Seznámení zákonných zástupců dětí se Školní řádem a Vnitřním řádem školní jídelny 

 Čitelně jméno a podpis: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


