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Základní škola a mateřská škola, Hlušice, příspěvková organizace 

se sídlem Hlušice 144, 50356 Hlušice 

Směrnice školy: Vnitřní řád jídelny – výdejny v MŠ Hlušice 
Číslo jednací Spisový znak skartační znak  SJ0109/2019                    A.1.               A10 

Vypracoval: Hana Ryglová, vedoucí školní jídelny 

Schválila: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
 

 
Vyplývá ze: 

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin 

 

 1. Provoz ŠJ  

 Školní jídelna ZŠ Hlušice připravuje pro děti MŠ Hlušice přesnídávky, oběd 

a odpolední svačinu. Pracovnice ŠJ jednotlivá jídla odváţí v termoportech do kuchyňky v MŠ Hlušice a tam 

jídlo vydává dětem. Na dodrţování pořádku a bezpečnosti v jídelně MŠ během výdeje jídla dohlíţí 

pracovnice MŠ. Mimořádný úklid jídelny MŠ během výdejů zajišťuje pracovnice MŠ. Neposkytuje se dietní 

stravování. 

  

2. Cena stravného 

Děti do 6 let              přesnídávka              8 Kč 

                                               přesnídávka + oběd    29 Kč (8+21) 

                                               přesnídávka + oběd + svačina 36 Kč (8+19+7) 

 

Děti 7 – 10 let   přesnídávka      8 Kč                                                              

                                               přesnídávka + oběd                  32 Kč (8+24) 

                                               přesnídávka + oběd + svačina            39 Kč (8+24+7) 

Zaměstnanci MŠ              oběd                                         28 Kč (18+10 FKSP)  

  

Do věkové skupiny je dítě zařazeno na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dovrší věku 7 let. 

 

3. Plná cena oběda 
           Pouze při nemoci strávníka je moţné, aby zákonný zástupce strávníka (rodiče, prarodiče, sourozenci 

apod.) odebral jídlo do jídlonosiče ve vyhrazené době (11:30 – 12:00 hodin).  

Při nemoci strávníka je moţné odebrat pouze první (neodhlášený) oběd za dotovanou  

cenu (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) 

V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve školce lze odebírat jídlo jen za plnou cenu oběda. 

Děti do 6 let…………. 54,- Kč 

Děti 7-10 let..…………57,- Kč 
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4. Placení stravného 

 Platba za stravné je prováděna zálohově v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ vţdy poslední 3 dny 

v měsíci na měsíc následující v době od 8 – 14 hodin. Pokud nebude včas uhrazeno stravné na následující 

měsíc, není školní jídelna povinna stravování poskytnout. 

Přesné termíny jsou v předstihu vyvěšeny na nástěnce v MŠ. Rodiče dojíţdějících dětí do MŠ mají moţnost 

peníze na stravné poslat v uzavíratelných obalech po dětech.  

 

5. Přihlášky/odhlášky ke stravování 

 Přihlášení nového strávníka je moţné kdykoliv v průběhu měsíce osobně v kanceláři vedoucí ŠJ 

vyplněním Přihlášky ke stravování a úhradou stravného. Změnu frekvence jídla je moţné udělat nejdříve na 

další den nahlášením v kanceláři vedoucí ŠJ (tel. 495483544).  

Při změně jména, bydliště či ukončení stravování v jídelně, písemně informujte vedoucí ŠJ.   

 Odhlášení stravy dětí MŠ je nutné provést den předem do 12.00 hod. přímo v MŠ buď osobně, nebo 

telefonicky na tel. 495 483 542.  

Ţádáme o maximální kázeň v odhlašování stravy, neboť jde o prostředky, které podléhají přísné kontrole a 

mohou být vymáhány zpětně. 

Při výletu se obědy vydávají k přímé konzumaci v jídelně do 13.30hod. nebo je moţné místo oběda zaţádat 

3 dny předem o připravení balíčku (např. pečivo, sýr nebo uzenina, ovoce, zelenina, ovocná tyčinka) 

 

 6. Výdej jídla 

  Oběd je určen k přímé spotřebě do 14 hodin. Pro děti MŠ a zaměstnance MŠ se strava vydává ke 

konzumaci v jídelně MŠ. Doplněk jídla (ovoce, zelenina, sušenka, jogurt apod.) je moţné odnést domů. 

Pitný reţim je celý den. 

  Rozvrh výdeje jídel v jídelně MŠ: 

a)  přesnídávka         8,50 -   9,15 hod.  

b)  oběd                  11,50 - 12,30 hod. 

c)  odpolední svačina 14,15 - 14,35 hod.  

 

7. Vyúčtování přeplatků 

 Přeplatky stravného se ve školním roce automaticky převádí na další měsíc, tzn., ţe jsou odečteny 

z poplatku na měsíc následující. Vyúčtování stravného je provedeno na konci školního roku, kdy se případné 

přeplatky vrací v hotovosti nebo přeplatky zůstanou na další školní rok. 

 

8. Jídelní lístek a vnitřní řád 

 Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výţivy a spotřebním košem vybraných potravin dle 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. Jídelníček je zpracován na celý měsíc a je vyvěšen na nástěnce ve vstupní chodbě 

MŠ a na webových stránkách školy (www.zshlusice.webzdarma.cz).  

 

10. Dotazy, připomínky 

 Dotazy, připomínky a případné problémy řešte v kanceláři vedoucí ŠJ. 

 

 

Vnitřní řád je platný od 1. 9. 2019. 

 

 

 

 

…………………………………                                                  ……………………………………… 

          sestavila vedoucí ŠJ                                                               vydala ředitelka ZŠ a MŠ Hlušice 

              Hana Ryglová                                                                          PaedDr. Marcela Vaňková              

    


