
Vnitřní řád školní jídelny  

Základní školy a mateřské školy Čkyně 

(provoz ŠJ MŠ) 

 

Tento řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy. Je vydán v souladu se školským 

zákonem, s vyhláškou o školním stravování a s vyhláškou o hygienických požadavcích na 

stravovací služby. Stravování zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Čkyně se řídí 

Vyhláškou o nákladech na závodní stravování a Směrnicí o závodním stravování. 

Řád školní jídelny je vyvěšen v šatně u každé třídy, na internetových stránkách ZŠ a MŠ 

www.zsckyne.cz a dále je k nahlédnutí u vedoucí učitelky. Pokyny a seznam alergenů, které 

podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU, jsou vyvěšeny rovněž 

v šatně současně s jídelníčkem tak, aby byly přístupny veřejnosti. 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka společně se zákonným 

zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla 

přítomno v mateřské škole, vždy stravovalo (dle platné vyhlášky 107/2005 Sb. o školním 

stravování). Zákonní zástupci jsou povinni informovat vedoucí učitelku o případných 

stravovacích omezeních ze zdravotních důvodů. 

Dítě má právo denně odebrat oběd a jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, 

je-li přítomno celodennímu vzdělávání. Během celého dne je zajišťován pitný režim.  

Strava se připravuje ve vlastní školní kuchyni. Dětem je poskytována plnohodnotná a 

vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je dbáno na vhodnou skladbu jídelníčku a 

dodržování technologií přípravy pokrmů a nápojů. Mezi podáváním jednotlivých pokrmů jsou 

dodržovány potřebné intervaly. Děti nejsou nuceny k dojídání a jsou nenásilnou formou 

vedeny ke zdravému stravování. 

 

Odhlašování stravy 

- stravování dítěte je nutno odhlásit u učitelky mateřské školy den předem, výjimečně 

při náhlém onemocnění dítěte do 7,00 hod. ráno včetně odpolední svačiny. 

- pokud je dítě nemocné a oběd nebyl včas odhlášen, je možné v první den nemoci oběd 

vyzvednout do jídlonosiče. V následujících dnech je každý rodič (zástupce) 

nemocného dítěte povinen odhlásit jej ze stravování (§ 4 vyhl.107/2005 Sb.). 

 

 



 

Organizace výdeje stravy 

Mateřská škola nemá samostatnou jídelnu, děti se stravují přímo v jednotlivých třídách. U 

každé třídy je přípravná kuchyňka, kam je strava dovezena z kuchyně. Zde je jídlo pracovnicí 

školní kuchyně servírováno dětem na talíře a odnášeno do třídy ke konzumaci. 

Rozvrh výdeje 

Výdej stravy je organizován vždy po vzájemné domluvě příslušné učitelky a pracovnice školní 

kuchyně dle konkrétní činnosti v čase: 

Dopolední svačina  8,30 –  9,00 

Oběd   11,30 – 12,00 

Odpolední svačina 14,00- 14,30 

  

Jídelní lístek 

 sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, spotřebním košem vybraných 
potravin a zavedeným systémem HACCP 

 jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou, popř. 
s vedoucí učitelkou 

 jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v šatně u každé třídy a na internetových 
stránkách školy www.zsckyne.cz  

 na  jídelníčku jsou vyznačeny všechny alergeny, které podléhají legislativnímu 
označování dle směrnice 1169/2011 EU 

 z provozních důvodů je vyhrazena změna jídelníčku a alergenů 
 

 

Placení stravného  

Vzhledem k tomu, že stravné je hrazeno zpětně, musí být dodrženo ustanovení zákona a 

rozpočtová kázeň.  Proto je potřeba při nástupu dítěte do mateřské školy složit 

jednorázovou zálohu ve výši 500,- Kč na prvotní nákup potravin. 

Záloha bude vedena na účtu po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy, případně 

následně i docházky do základní školy.  

Při ukončení docházky bude po vyúčtování případný zbytek zálohy vrácen. 

 

http://www.zsckyne.cz/


Placení stravného je možné: 

- Hotově - platí se vždy do 5. dne následujícího měsíce zpětně za uplynulý měsíc 
v kanceláři školní jídelny v základní škole (popř. po dohodě u vedoucí učitelky MŠ) 

 
- Z bankovního účtu – stravné je inkasováno z účtu měsíc zpět, vždy 16. - je nutný 

souhlas k inkasu u kterékoliv banky 
 

Platnost od: 1.3.2022 

 

 

    Hana Křížová       Simona Šperlová         Mgr. Stanislav Mauric  

vedoucí školní jídelny      vedoucí učitelka                ředitel školy   

 

 

 

 

Příloha vnitřního řádu: 

Platby za předškolní vzdělávání a stravování + Kalkulace ceny oběda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1  

k Vnitřnímu řádu školní jídelny Základní školy a mateřské školy Čkyně  

(MATEŘSKÁ ŠKOLA) 

 

Platby za předškolní vzdělávání  a stravování   

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou pro zákonné zástupce povinné. 

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu a může být 

důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon ve 

znění pozdějších předpisů) 

 úplata za předškolní vzdělávání na jeden měsíc a jedno dítě činí 100,- Kč a 10,- Kč 

na každý den, kdy je dítě přítomno. 

 bezúplatně se předškolní vzdělávání poskytuje dítěti od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby, kdy dítě 

zahájí povinnou školní docházku 

KALKULACE CENY OBĚDA 

Kategorie : Děti do 6 let  dopolední svačina  10,- Kč  

    oběd    23,- Kč  

odpolední svačina  9- Kč  

CELKEM   42,- Kč  

 

        Děti od 7 let   dopolední svačina  10,- Kč  

oběd    26,- Kč  

odpolední svačina  9,- Kč  

CELKEM   45,- Kč  

 

(Věkem žáka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku v období od 1.9.do  31.8.)  

    Zaměstnanci školy    potravinové náklady 37,- Kč   (příspěvek FKSP činí 5,- Kč) 

 

Platnost od 1.9.2022 


