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1. Úvod 

Tato směrnice je zpracována podle Vyhlášky č.17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

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

 Mateřská škola jako příspěvková organizace  zajišťuje školní stravování  pro přijaté děti do MŠ. 

§ 2 odst.5 – v ujednání o zajištění šk.stravování má být obsaženo d) způsob zabezpečení dohledu 

nad nezletilými strávníky (zajišťuje pedagogický personál školy) 

 

§ 2 odst.8- provozovatel stravování uchová údaje o plnění výživných norem nejméně po dobu 

jednoho kalendářního roku. 

2. Zásady provozu jídelny 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou  č.17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., 

o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 

(výživové normy pro školní stravování vyhlášky 107/2005 Sb.). 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí stravování. 

Jídlo je podáváno v rámci školního stravování přímo ve třídách. Stravu servírují kuchařky – 

polévku nalévají  kuchařky a učitelky. Z hygienických důvodů se neodebraná strava do daného 

termínu likviduje. 

Při přípravě a podávání jídla jsou dodržovány zásady bezpečnosti a hygieny: např. nenalévat a 

nenosit horkou polévku v přítomnosti dětí, děti se nemohou pohybovat v době podávání jídla 

v blízkosti výtahu na potraviny, kuchařky vžy zajistí uzavření výtahu po jeho použití 

zatahovacími dvířky, děti mají vždy při stolování k dispozici ubrousky, při podávání jídla formou 

rautových talířů či sebeobsluze ( mazání chlebů pomazánkou, máslem apod.) má každé dítě 

k dispozici svůj příbor.Děti mají neustále k dispozici nápoje – vodu, čaj a nápoj z nabídky.  

3. Provoz školní jídelny 

Výdejní doba pro děti a vlastní zaměstnance:    

Přesnídávka:   8.30 – 9.00     

Oběd:              11.45 – 12.30 

Svačina:          14.15 – 14.45 



4. Výše stravného 

 

Dle vyhlášky 107/2005   Sb. o školnímstravování jsou žáci školy zařazení do věkových skupin na 

dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. 

Finanční norma potravin dle věkových skupin – cena stravného 

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník 

1. Strávníci do 6 let 

přesnídávka   8,- Kč 

oběd 18,- Kč 

svačina   7,- Kč 

nápoje   3,- Kč 

Celkem (celodenní) 36,- Kč 

2. Strávníci 7 – 10 let 

přesnídávka    9,- Kč 

oběd  19,- Kč 

svačina    7,- Kč 

nápoj    3,- Kč 

Celkem (celodenní) 38,- Kč 

3. Dospělí 

oběd 34,- Kč 

 

 



 

 

 

5. Způsob odhlašování stravy 

 

Pokud je dítě v MŠ nepřítomno, jsou rodiče jsou povinni nejdéle do 8.00 hodin příslušného dne 

odhlásit dítě ze školního stravování.  

Dítě se odhlašuje osobně nebo  telefonicky na tel. čísle: 

 739 572 096  (možno zaslat SMS)  nebo 485 134 625 

 

 

Tato směrnice ruší směrnici Čj. ŘMŠ/S/152/2016 

Směrnice nabývá platnosti: 1.9.2017 

 

……………………….... 

Mgr. Jitka Reindlová 

ředitelka mateřské školy 
 


