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Ředitelka mateřské školy vydává provozní řád školní jídelny Město Albrechtice, 
příspěvková organizace, Celní 11. Provozní řád školní jídelny obsahuje: 
 
1) základní ustanovení 
2) organizace provozu školy 
3) úplata za stravování 
4) výdej stravy 
5) pokyny strávníků 
6) závěrečná ustanovení 
 
1) Základní ustanovení 
 
Školní jídelna při Mateřské škole v Městě Albrechticích, Celní 11, 793 95 Město Albrechtice 
poskytuje stravovací služby: 
 

• dětem 

• závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace 
 
 
- stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

v platném znění 
- vyhláška č. 1O7/2005 Sb., o školním stravování v platném znění 
- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, v platném znění 
 
 



2. Organizace provozu školy 
 
Provozní doba školní jídelny – od 6. 30 – 15.00 hodin. 
Přerušení nebo omezení provozu stanoví vyhláška 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, 
v platném znění, po dohodě se zřizovatelem. Strávníkům bude tato skutečnost oznámena 
písemným oznámením na vývěsce v prostorách šaten dětí a na webových stránkách školy. 
 
Přihlášky ke stravování – jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny, a to v termínu zápisu 
dětí k předškolnímu vzdělávání, případně v proběhu přijetí dítěte během školního roku. 
 
Úřední hodiny ve školní jídelně pro styk s rodiči:   6.30 – 10.00 hodin 
v době výběru úplaty za stravování:   13.00 – 16.00 hodin 
 
Způsob přihlašování a odhlašování stravy – do 16. 00 hodin (na další stravovací den) 
 
- formou zápisu odhlášené stravy (do sešitů v příslušné šatně dětí) 
- telefonicky na čísle 554 652 858, mobil 724 101 938 – vedoucí školní jídelny 
- elektronickou poštou: jidelna@msma.cz 
 
V případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny lze stravu odhlásit zaměstnanci školní 
kuchyně nebo u pedagogických pracovníků školy, kteří tuto skutečnost nahlásí vedoucí ŠJ. 
 
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu 
neodebrané stravy. Při ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou 
školu apod.) je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která podá další 
informace (finanční vyrovnání se školní jídelnou). 
 



3. Úplata za stravování 
 
Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči pouze v době pobytu dítěte 
v mateřské škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte, kdy si rodič 
může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve 
škole. Jelikož školní jídelna nemá povolenou zřizovatelem doplňkovou činnost, nemohou 
rodiče využít možnost odběru obědů za plnou cenu, tj. včetně režijních nákladů. 
 
 
Sazby stravného 
 
Polodenní docházka  
 
Strávníci do 6 let: Přesnídávka 6 Kč 
 Oběd 14 Kč 
 Nápoj 3 Kč 
 Celkem 23 Kč 
 
Celodenní docházka 
 
Strávníci do 6 let: Přesnídávka 6 Kč 
 Oběd 14 Kč 
 Svačina 6 Kč 
 Nápoj 3 Kč 
 Celkem 29 Kč 
 
Strávníci 7 - 10 let: Přesnídávka 7 Kč 
 Oběd 16 Kč 
 Svačina 6 Kč 
 Nápoj 3 Kč 
 Celkem 32 Kč 
 
Identifikace strávníků je prováděna písemným záznamem stravovaných dětí /strávníků/ 
podle věkových skupin, počtu odebraných jídel a plateb. 
 
Úhrada stravy 
 
a) Hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny, termín výběru je určen písemně 

každý měsíc (formou vývěsek, webu školy) 
b) Bezhotovostním platebním stykem z účtu strávníka (zákonného zástupce) měsíc 

dopředu, k 20. dni v měsíci na následující měsíc (v krajních případech v náhradním 
termínu) 

c) Vyúčtování stravného – se provádí čtvrtletně u vedoucí ŠJ 
d) Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje 
e) V den zaplacení stravného dítě nemůže nastoupit do MŠ (z důvodu normování stravy, 

které probíhá vždy den předem do 16. 00 hod.) – po zaplacení den následující. 
 



4. Výdej stravy 
 
a) Výdej stravy (oběd) je stanoven od 12.15 hod. – 12.30 hod. 

V případě odebrání stravy nemocným dětem v 1. den nemoci – možnost do jídlonosičů. 
Předávání probíhá ve vymezeném prostoru ve stanoveném čase od 12.15.– do 12.30 h. 
(vchod určený pro výdej stravy). 

 
b) Doba výdeje stravy pro děti probíhá: 

- přesnídávka od   8.15 –   9.15 hod. 
- oběd od 11.15 – 12.10 hod. 
- odpolední svačina od 14.00 –14. 40 hod. 

 
 
5. Pokyny strávníků 
 
a) děti, kteří se stravují, dbají na kulturu stolování, dodržují stanovený řád a řídí se pokyny 

pedagogů 
 
 
b) jídelní lístek je k dispozici v šatnách dětí, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí 

školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. 
– změna bude zaznamenána v jídelním lístku 

 
c) veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu 

školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny 
 
d) s provozním řádem školní jídelny, budou zákonní zástupci dětí seznámeni na vývěsce 

v šatnách dětí, prostřednictvím školního webu. 
 
e) všichni zaměstnanci dostávají stravu na talíře (v době přímé práce u dětí) 
 
 
 
6. Závěrečná ustanovení 
 
- součástí provozního řádu školní jídelny jsou: příloha č. 1 provozní řád zaměstnanců ŠJ, 

příloha č. 2 metrologický řád, příloha č. 3 nakládání s odpady 
- kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřena 

vedoucí školní jídelny 
- záznamy z kontrol provádí – vedoucí školní jídelny, ředitelka školy 
- zrušuje se předchozí znění tohoto řádu. Uložení provozního řádu ŠJ v archivu školy se 

řídí spisovým řádem školy 
- provozní řád ŠJ nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019 
 
 
 
 
………………………………... …………………………….. 
 Bc. Dagmar Lapuníková Olga Avramidu 
 ředitelka školy vedoucí ŠJ 


