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Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je vydán v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 

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

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Stanovuje podmínky školního stravování na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování ve znění pozdějších předpisů.  

 

1. PODMÍNKY ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve 

školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 

ve školském zařízení 

Dítě má právo: 

o na stravování ve školní jídelně – výdejně  

o dítě má všechna práva, která zaručuje Listina lidských práv a svobod 

o na bezpečné prostředí při stravování v mateřské škole, na život ve zdravém 

životním prostředí 

o na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým 

násilím, zneužíváním a sociálně patologickými jevy 

o být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na 

přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo na 

soukromí) 

o na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo na pozornost a vedení ze 

strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…) 

o být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo na 

chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít vlastním 

způsobem…) 

o první den nemoci odebrat oběd do jídlonosičů za dotovanou cenu (Přesnídávku a 

svačinu lze odebrat pouze v případě, pokud to umožňují hygienické normy – od 

doby přípravy neuplynula ještě stanovená doba spotřeby.) 

Dítě je povinno: 

o respektovat smluvená pravidla soužití v jídelně – výdejně 

o dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování 
 

Zákonní zástupci dětí mají právo: 

o na informace o stravování dětí 

o vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se stravování dětí 

o přispívat svými nápady a náměty k obohacení stravovacího režimu školy 

o projevit jakékoliv připomínky ke stravování učitelce nebo ředitelce školy 

o konzultovat stravovací problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy 

o na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného 

života 
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Zákonní zástupci dětí jsou povinni: 
o zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy 

o na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se dítěte 

o informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na stravování 

o oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro stravování a bezpečnost dítěte a 

změny v těchto údajích (např. změny zdravotního stavu…) 

o ve stanoveném termínu hradit stravné 

o v době nemoci odhlásit dítěti oběd 

o zajistit, aby dítě bylo vhodně a čistě upraveno 

o prostudovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny – výdejny 

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zaměstnanci MŠ a zákonnými zástupci dítěte: 
o dodržovat vzájemné zdvořilé, vstřícné a kulturní chování 

o sdělené informace ze strany zákonných zástupců považovat za důvěrné 

o dbát na pravidla hygieny, bezpečnosti, správného stravování a stolování 

 

b) Provoz a vnitřní režim školy 

o strava je dovážena ze Základní školy Otokara Březiny, okres Pelhřimov, 

Komenského sady 387, 394 64 Počátky  

o dovoz stravy je zajištěn Pečovatelskou službou, jejímž zřizovatelem je Město 

Počátky, Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky 

o strava se konzumuje ve třídách mateřské školy 

o pokud je dítě v době podávání jídla přítomno ve škole, stravuje se vždy 

o výši úplaty za stravování určuje školní jídelna, která dodává stravu, ta 

zodpovídá za dodržování výživových norem a stanovuje finanční limity stravného 

na den 

o tabulku stravného stravovací zařízení zveřejní nejpozději jeden měsíc před 

stanovenou účinností 

o plná cena jedné porce se určuje kalkulací z nákladů na nákup potravin ve výši 

finančního normativu, z ostatních věcných nákladů a ze mzdových nákladů podle 

věku strávníka (viz. příloha č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). 

 

- stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu: 
 

 Děti 

od 2 do 6 let 

Děti 

od 6 do 7 let 

Cizí strávníci 

(zaměstnanci) 

Dopolední přesnídávka + pitný režim 8,- + 1,- 9,- + 1,- - 

Oběd + pitný režim 18,- + 2,- 19,- + 2,- 72,- 

Odpolední svačina + pitný režim 8,- + 1,- 8,- + 1,- - 

Cena celkem: 38,- 40,- 72,- 
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o při přijetí dítěte do mateřské školy si přihlášení ke stravování vyřizuje za děti jejich 

zákonný zástupce prostřednictvím formuláře „Přihláška ke stravování ZŠ Otokara 

Březiny Počátky“ u vedoucí školní jídelny základní školy 

o přihláška platí automaticky na celou předškolní docházku, jestliže se dítě nebude 

následující školní rok ve škole stravovat, musí ho zákonný zástupce včas sám 

odhlásit u vedoucí školní jídelny 

o platby stravného se provádí pouze bezhotovostně – inkasem, převodem z účtu 

na účet číslo 217217200/0600 

o platba inkasem se provádí v době od 15. do 18. dne v měsíci jako platba 

stravného na měsíc dopředu 

o v případě, že platba nebude provedena ve stanovené lhůtě, nebude strávníkovi 

oběd vydán 

o první den neplánované nepřítomnosti lze oběd odebrat do jídlonosičů za 

dotovanou cenu, na další den je povinnost dítě odhlásit.  

o za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a je počítána 

plná sazba za oběd, tj. včetně věcné a mzdové režie 

o přesnídávku a svačinu lze odebrat pouze v případě, pokud to umožňují hygienické 

normy – od doby přípravy neuplynula ještě stanovená doba spotřeby 

o odhlašování a přihlašování stravy se provádí nejpozději do 7:00 daného dne:  

1. přes internet na stránkách www.strava.cz nebo přes mobilní aplikaci „Strava“ 

2. ve výjimečných případech ve výdejně stravy MŠ osobně nebo telefonicky 

Telefon do školní jídelny: 561 034 918 

Telefon do výdejny stravy v MŠ: 561 034 965 
 

  Vlastní organizace stravování: 
 

Třídy s dětmi od 2 do 5 let Třídy s dětmi od 5 do 7 let 

  8:10- 8:30 podávání dopolední přesnídávky   8:15- 8:40 podávání dopolední přesnídávky 

11:30- 12:00 podávání oběda 11:45- 12:15 podávání oběda 

14:30- 14:45 podávání odpolední svačiny 14:45- 15:00 podávání odpolední svačiny 

 

o v rámci pitného režimu mají děti po dobu svého pobytu v mateřské škole k 

dispozici různé druhy nápojů, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a 

se zaměřením na častou obměnu 

o děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole podle vlastního 

pocitu žízně, v zátěžových situacích jsou vybízeny k pití učitelkou 

o k dispozici mají vždy čistý vlastní hrneček, který v průběhu celého dne stále 

umýváme 

o množství jídla si děti určují podle své chuti, mají možnost si přidat 

o nikoho do jídla nenutíme, avšak se snažíme, aby dítě alespoň ochutnalo 

o usilujeme o co nejvyšší samostatnost – děti si stravu berou samy, odnášejí si ji na 

stoleček a poté se vrací pro pití, následně po sobě uklidí své místo 

o pedagogičtí pracovníci věnují pozornost dodržování pravidel stolování a 

http://www.strava.cz/
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základních hygienických pravidel před a po jídle 

 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

o každá učitelka je osobně odpovědná za bezpečnost svěřených dětí 

o zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé – vyskytne-li se u dítěte infekční 

onemocnění tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole 

o při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti 

břicha) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k zajištění 

další zdravotní péče 

o při jídle se děti chovají tak, aby neohrozily své zdraví nebo zdraví vrstevníků 

o dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách školní jídelny – výdejny byly do 

sucha vytřeny, při nečekaném potřísnění okamžitě provést úklid 

o důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení na 

děti zaměřené na zdravý způsob života 
 

d) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

o po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dohlížejí pracovníci školy, aby děti v 

jídelně – výdejně, ale také ve třídě zacházely šetrně s kuchyňským vybavením a 

nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy 

o škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný 

zástupce dítěte uhradit nebo zajistit její opravu 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Vnitřní řád zveřejní ředitelka nebo její zástup na přístupném místě ve škole, na webových 

stránkách a prokazatelným způsobem každoročně s ním na začátku školního roku seznámí 

zaměstnance a zákonné zástupce dětí.  
 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto vnitřního řádu mohou být provedeny pouze 

písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi musí být seznámeni všichni 

zaměstnanci mateřské školy, děti a zákonní zástupci. 

 

 

 

V Počátkách, dne 24. 11. 2021 

 

 

 

                    …………..………………………………     

 Eva Ficková, ředitelka školy 


