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Mateřská škola Hostinné 

 

 

Vnitřní řád školní výdejny 

 
Č.j.: 76/2021 Účinnost od: 1.10.2021 

Spisový znak: 2.1.27 Skartační řád: 

 

 

Čl.1  

Všeobecná ustanovení 

Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní výdejna), která je součástí Mateřské 

školy Hostinné, příspěvková organizace, je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 

školský zákon) ve znění pozdějších změn a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Vnitřní řád školní jídelny – výdejny (dále jen ŠJ) upravuje:  

• provoz jídelny 

• podrobnosti k výkonu povinností a práv dětí a zákonných zástupců 

• podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

• podmínky zacházení s majetkem 

 

2. Vnitřní řád ŠJ je vnitřní směrnicí školy. 

 

3. Vnitřní řád ŠJ vychází z právních přepisů: 

 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, 

 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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, 

 platí hygienické předpisy. 



 

 2 

4. Organizace provozu 

a) Školní jídelna – výdejna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy 

Hostinné v místě poskytovaného vzdělávání Tyršovy sady 676, Hasičská 231, 

A.Dvořáka 744 (dále též „strávníci“). 

b) Dítě má právo na odběr hlavního jídla -  oběd, dvou jídel doplňkových – (přesnídávky 

a svačiny) v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

c) Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a 

rozsah stravování dítěte a vyplní přihlášku ke stravování.  

d) Školní jídelna - výdejna vydává: 

 jedno hlavní jídlo - oběd připravovaný ve Školní jídelně Gymnázium a SOŠ 

Hostinné, 

 a dvě doplňková jídla - přesnídávku a svačinu, která jsou připravována ve 

školní jídelně – výdejně v místě poskytovaného vzdělávání v MŠ Tyršovy sady 

676 Hostinné, MŠ Hasičská 231 Hostinné a MŠ A.Dvořáka 744 Hostinné.  

e) Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne formou výběru z pitné vody a čaje nebo 

džusu. Děti mají k dispozici pitný režim od 6:30 hodin. Paní kuchařky doplňují 

tekutiny během celého dne dle potřeby do termosů na třídách.  Na zahradu donáší 

tekutiny p. kuchařka v konvicích. 

f) Dítě, které je v době podávání stravy v mateřské škole přítomno, se stravuje 

vždy. 

g) Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního 

koše vybraných potravin a ve spolupráci se Školní jídelnou Gymnázia a SOŠ 

Hostinné.  

V MŠ se doplňují svačiny tak, aby vhodně doplňovaly oběd. Svačiny a přesnídávky se 

připravují v MŠ. 

h) Jídelní lístek s označenými alergeny vyvěšuje vedoucí školní jídelny na začátku 

každého týdne v mateřské škole a zveřejňuje na webových stránkách školy 

www.mskolka.cz.  

i) Časový průběh výdeje jednotlivých jídel: 

Výdejní doba 

1. MŠ Tyršovy sady 

 

přesnídávka 

  

    8:30  –  9:00 hodin 

 oběd třída Koťátek   11:30 – 12:15 hodin 

          třída Ptáčků    11:30 – 12:15 hodin 

http://www.mskolka.cz/
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          třída Medvídků   11:30 -  12:15 hodin 

 svačina   14:00 – 14:30 hodin 

 

Výdejní doba 

2. MŠ Hasičská 

 

přesnídávka 

    

    8:30  –  9:00 hodin 

 oběd třída Broučků   11:30 – 12:15 hodin 

          třída Hvězdiček   11:30 – 12:15 hodin 

          třída Sluníček   11:30 -  12:15 hodin 

 svačina   14:00 – 14:20 hodin 

 

Výdejní doba 

3. MŠ A.Dvořáka 

 

přesnídávka 

    

    8:15  –  9:15 hodin 

 oběd třída Koťátek   11:15 – 11:45 hodin 

          třída Včeliček   11:45 – 12:15 hodin 

 svačina třída Koťátek   14:00 – 14:20 hodin 

 svačina třída Včeliček   14:20 – 14:40 hodin 

 

5. Povinnosti zákonných zástupců dítěte 

Nepřítomnost a odhlášení oběda je nutné ohlásit a to formou: 

 odhlášení 24 hodin předem, nejpozději do 7:00 hodiny osobně nebo 

telefonicky:  

 do 7. hodiny ranní telefonicky:  

 v MŠ Tyršovy sady 676– 499 441 280, 

 v MŠ Hasičská 231 – 499 524 128, 

 v MŠ A. Dvořáka – 499 524 330. 

Strava poskytována v rámci školního stravování je vždy konzumována v prostředí ŠJ-V. 

stravy mimo ŠJ-V se nevydává. Výjimka je při onemocnění dítěte, kdy je  možné si první 

den neplánované nepřítomnosti vyzvednout stravu v jídlonosiči v době od 11:10 do 11:30 

hodin.  Po vydání jídlonosiče MŠ neručí za kvalitu stravy. Dle HACCP nelze jídlo 

vydávat do skleněných nádob, mikrotenových sáčků, krabiček od másla.  

 

 Není-li nepřítomnost předem známá, odhlásit dítě neprodleně výše uvedeným způsobem: 

 předem nahlásit dítě ke stravování po jeho omluvené 

nepřítomnosti nejpozději do 7:00 hodin v den nástupu dítěte do 
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MŠ, 

 v daném termínu uhradit úplatu za školní stravování, neodhlášené i 

pozdě odhlášené stravné se platí.  

 Stravu nelze odhlásit zpětně. 

Pokud budou pravidelně odhlašovány odpolední svačiny, rodiče tuto skutečnost sdělí vedoucí 

stravování. 

Zákonní zástupci mohou své děti ze stravování odhlásit, zaměstnanci školy se odhlašují za 

určitých podmínek (OČR, nemoc, dovolená i jiná celodenní nepřítomnost v práci,  

při zdravotních obtížích apod.). 

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné (včetně úplaty za předškolní 

vzdělávání) ve stanoveném termínu, ředitelka školy dítěti předškolní vzdělávání ukončí. 

Případné dotazy a připomínky ke stravování hlaste ihned ředitelce školy. 

 

6. Provoz školní jídelny - výdejny: 

 od 6:30 hodin do 15:00 hod v provozních dnech mateřské školy, 

 školní jídelna - výdejna se uzavírá ve dnech přerušení provozu 

mateřské školy, délku a termín určuje ředitelka školy, 

 přesnídávka se vydává v časovém rozmezí od 8:30 do 9:00 hodin, 

 oběd se vydává v časovém rozmezí od 11:15 do 12:15 hodin (viz 

časový průběh výdeje), 

 svačina se vydává v časovém rozmezí od 14:00 do 14:30 hodin 

(viz časový průběh výdeje). 

 

Úplata za stravování se realizuje zálohově převodem na účet mateřské školy z účtu 

zákonných zástupců nebo výjimečně u účetní v budově MŠ Tyršovy sady 676 nejpozději do 

30. kalendářního dne předcházejícího měsíce.  

a) Platba stravného bezhotovostně zálohově převodem je  na účet mateřské školy u GE 

Money Bank Hostinné č.ú.198684873/0600. 

b) Výše zálohy na stravné je stanovena na 850,- Kč měsíčně. K záloze je nutné 

přičíst úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 300,- Kč měsíčně (bezúplatné 

vzdělávání je poskytováno dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku).  
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c) Dítě, které od počátku školního roku, ve kterém dosáhne sedmi let, platí za 

stravné 850,- Kč. Dětem starším pěti let se poskytuje vzdělávání bezúplatně. 

Znamená to tedy, že v případě odkladu školní docházky se školné neplatí. 

d) Variabilní symbol je rodné číslo dítěte, specifický symbol číslo školky, u MŠ Tyršovy 

sady je 1, u MŠ Hasičská 231 2, u MŠ  A.Dvořáka 3.  

e) Případné neuhrazení platby za stravování a opakované neplacení je důvodem k 

ukončení  docházky do MŠ. 

f) Splatnost záloh: požadujeme zaplacení do posledního dne v měsíci vždy dopředu 

(tj., platba došlá na účet MŠ do 28.8. daného kalendářního roku = zaplaceno na 

měsíc září). 

g) Vyúčtování stravného je prováděno 3x ročně, a to k 31.12, 30.6. a 31.8. Je vždy řádně 

vyvěšeno na nástěnkách mateřských škol a webových stránkách. 

h) O způsobu a termínu výběru za stravné jsou zákonní zástupci informováni sdělením na 

informačních nástěnkách  na jednotlivých mateřských školách v prostoru chodby a  na 

webových stránkách.  

 KALKULACE CEN STRAVNÉHO: 

 

Děti do 6 let 

 

9,- Kč 

 

přesnídávka 

 24,- Kč oběd 

 8,- Kč svačina 

Celkem 41,- Kč za den  

   

 

Děti 7 – 10 let 

 

9,- Kč 

 

přesnídávka 

 27,- Kč oběd 

 8,- Kč svačina 

Celkem 44,- Kč za den  

 

 Cena školního stravování dětí nad šest let se počítá od počátku 

školního roku, ve kterém dítě dosáhne sedmi let – děti s odkladem 

povinné školní docházky. 
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i) Učitelky se stravují společně s dětmi, provozní zaměstnanci se stravují v 11:00 hodin 

v MŠ Tyršovy sady třídě Medvídků, v MŠ Hasičská v denní místnosti, v MŠ 

A.Dvořáka v jídelně. 

j) Jídelní lístky vyvěšuje vedoucí školní jídelny- výdejny na začátku každého týdne 

v mateřské škole a zveřejňuje na webových stránkách školy 

www.mskolka.estranky.cz.  

k) Zaměstnanec má nárok na oběd při odpracování 3 hodin, náklady na stavování řeší 

vyhláška č. 84/2005 Sb., v platném znění. 

l) Pedagogické pracovnice provádí dohled nad dětmi, děti jsou učitelkami a zaměstnanci 

školní jídelny vedeny k ochraně majetku školní jídelny. V případě poškozování bude 

tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. 

m) V případě, že má dítě zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování, je možné na 

základě vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě registruje, a dohody 

uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelkou mateřské školy umožnit 

podávání stravy připravované v rodině dítěte. K zajištění tohoto způsobu stravování je 

nutný písemný souhlas zákonného zástupce dítěte, že zodpovídá za zdravotní 

nezávadnost pokrmu doneseného do provozovny školního stravování. Individuální 

způsob stravování dětí nesmí narušovat provoz stravovacího zařízení. 

n) Do jídelny přichází strávník společně s pedagogem, který po celou dobu koná dohled a 

dbá na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, čistotu rukou a chování při výdeji a 

konzumaci jídla. 

 

Čl. 2 

Zásady provozu výdejen  

a) Vedoucí ŠJ a ostatní zaměstnanci ŠJ se řídí platným i hygienickými předpisy a 

směrnicemi  vydanými ředitelkou školy - zejména: 

 dále podle vnitřního řádu dodržují čistotu v kuchyni a v přilehlých prostorách, 

které jsou její nedílnou součástí /sklady, chodby, WC, šatna, místnost k 

ukládání ovoce a zeleniny trouby aj./,  

 dodržují technologii při přípravě jídla – sledují kritické body – HACCP, 

 řídí se předpisy, které jim ukládá náplň práce. 

b) Běžný úklid školní kuchyně a výdejen provádí kuchařka, která je za svůj úsek 

odpovědná, utírání stolků v jídelnách pracovnice provozu MŠ. 

c) Nádobí myje kuchařka až po vydání hlavního jídla a to z hygienických důvodů. 

http://www.mskolka.estranky.cz/
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d) Skladování je zajišťováno podle teploty, sortimentu, záruční doby po minimální dobu.  

e) Použití potravin s prošlou spotřební lhůtou je vyloučeno. 

f) Zaměstnanec je povinen každé tři roky podstoupit preventivní zdravotní prohlídku a  

předložit zdravotní průkaz. 

g)  Zaměstnanec je povinen hlásit změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za 

následek kontaminaci pokrmů. 

h) Pracovníci nesmějí mít při práci žádné ozdobné předměty na rukou (prsteny, náramky, 

aj), nalakované nehty. 

i) Při přechodu na jinou pracovní činnost jsou zaměstnanci povinni si vyměnit pracovní  

oděv, nechodit v pracovním oděvu mimo pracoviště, před použitím toalety odložit  

pracovní oděv, neprovádět v průběhu práce toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku. 

j) Pracovníci jsou povinni dodržovat zásady provozní a osobní hygieny. 

k) Osobní věci mají uložené ve skříni v šatně nebo denní místnosti (pokud je v MŠ 

zřízena). 

 

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a 

všechny zaměstnance Mateřské školy Hostinné, Tyršovy sady 676, Hostinné. 

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je zveřejněn na webových stránkách školy, ve vstupních 

prostorách mateřských škol a je k nahlédnutí u ředitelky a vedoucí školní jídelny. 

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny byl projednán na pedagogické radě a provozní poradě dne 

6.12.2019 a nabývá účinnost dne 1.1.2020. 

Zákonní zástupci byli informováni o vydání vnitřního školního řádu na informativních 

schůzkách. 

 

Vnitřní řád vydala ředitelka mateřské školy Mgr. Vladimíra Svobodová 

 

 

 


