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ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

 
Č.j.: MŠ/132/13 Účinnost od: 6.ledna 2013 

Spisový znak: 1.8 Skartační znak: S5 

Změny:     1.   ledna 2004 1.ledna 2008        2.září 2013  
1. ledna 2005                             1.ledna 2011                                  1.ledna 2014 
1. ledna 2006                             1.září    2011                                  1. září 2018 
1.   ledna 2007 2.ledna  2012                                 1. září 2020 
                                                                                                             1.září 2021 

                                     

 

1.    Ranní svačina se vydává       v    8.30 hod. 

obědy se vydávají  v době           11.30 hod. v MŠ 

 12.00  hod. v ŠD 

 13.00 hod. v ŠD 

odpolední svačina se vydává ve  14.30 hod. 

 

2.  Ve školní jídelně se stravují děti mateřské školy, žáci školní družiny a zaměstnanci mateřské 

školy. 

 

3.  Děti mateřské školy, žáci školní družiny i zaměstnanci mateřské školy zachovávají 

pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.  Dodržují podmínky 

slušného zacházení s majetkem.  Jsou povinni dodržovat platné předpisy BOZP a PO. 

 

4.  Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování dětí a žáků po příchodu do jídelny, při 

stolování. Dohlíží nad bezpečností stravujících se dětí a žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, 

učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí. 

 

5.  Dojde-li k poškození zdraví úrazem ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dohled tuto událost 

zdravotnici, která poskytne dítěti, žákovi první pomoc, oznámí úraz ředitelce a provede zápis 

do knihy úrazů. Ředitelka tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonným zástupcům. Ředitel 

dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. 

 

6.  Učitelka, vychovatelka dohlédne na mytí rukou a usednutí dětí ke stolečkům (stolům) s již 

připraveným příborem, talířem na polévku a nápojem, které paní kuchařka připravila před 

obědem. 

 

7.  Vydávající kuchařka nalévá polévku, připraví hlavní jídlo na talíře a roznáší je. Starší děti a 

žáci školní družiny si odnášejí hlavní jídlo sami. 

 

8.  Po obědě kuchařka sklízí nádobí a odnáší jej do kuchyňky, kde se ukládá do myčky nádobí. 

 

 

9.  Dvě službu konající učitelky se střídají v dohledu u dětí. Vychovatelka dohlíží na žáky v době 

oběda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Cena stravného:  

 

pro MŠ         3-6 let      ranní svačina                          9,-Kč 

pro MŠ         3-6 let      oběd                                     20,-Kč 

pro MŠ         3-6 let      odpolední svačina                 8,-Kč 

   

pro MŠ         7-10 let      ranní svačina                     10,-Kč 

pro MŠ         7-10 let      oběd                                  22,-Kč 

pro MŠ         7-10 let      odpolední svačina               9,-Kč 

 

pro ŠD          7-10let       oběd                                   22,-Kč 

 

 

11. Dle zákona 561/2004 § 119, je možné poskytnout stravu ve školní družině za cenu potravin 

pouze v době, když mají děti vyučování. V době, kdy je např. ředitelské volno, hradí 

strávníci plnou cenu stravy. (potraviny, osobní režie, věcná režie). 

 

12. Žák ZŠ (ŠD) má právo denně odebrat oběd, dle vyhlášky 107/2005, §4 odst. 4. 

 

13. Odhlášení dítěte ze stravy, nahlášení mimořádné odpolední svačiny-nejpozději 

do 10.00 hodin předchozího dne v kanceláři hospodářky MŠ. Telefonicky na čísle  

 487 87 25 04, 731 449 177, 

nebo e-mailem  bankowska@msprazskadoksy.cz 

 

14. Každou změnu ve způsobu stravování dítěte v MŠ nahlásí zákonní zástupci vedoucí ŠJ MŠ. 

 

15. Způsob stravování si zákonní zástupci určí na začátku měsíce. Buď polodenní, nebo 

celodenní. V případě celodenního stravování nelze odhlašovat jednotlivé odpolední svačiny. 

Dítě, které v daný den odejde domů po obědě, obdrží odpolední svačinu, přizpůsobenou 

hygienickým předpisům. 

-mimořádná svačina je finančně i nutričně shodná se svačinou odpolední 

-mimořádná svačina se nemusí skladbou potravin shodovat se svačinou odpolední. 

 

16. Stravné musí být uhrazeno do 15 dne v měsíci. Způsob úhrady si mohou rodiče zvolit 

sami. Buď hotově v bance, nebo hotově v kanceláři MŠ, souhlasem s inkasem, nebo 

převodem z účtu. Po dohodě s hospodářkou MŠ je možné domluvit jiný termín plateb 

stravného. 

 

17. Děti se během dne mohou kdykoliv napít ovocného, bylinkového čaje, nebo vody. Pitný 

režim dětí je zajištěn od 6 do 17 hodin. 

 

18. Vyhláška č.14/2008 Sb. § 4 „ Rozsah stravování se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době 

podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy“. 

 

19. Zákonní zástupci mají možnost se kdykoliv seznámit s průběhem stravování dětí při osobní 

návštěvě MŠ. 

 

20. Jídelníček pro konkrétní týden je umístěn v šatnách tříd MŠ a ŠD a na webových stránkách 

      MŠ. 

 

                                                                  Baňkowská Simona, hospodářka MŠ 

Doksy 1. 9. 2021                                        Mateřská škola Doksy Pražská 836                                  

             - příspěvková organizace 

  


