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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 ve školní jídelně je stanovena na dobu od 6:30 – 16:00 hodin. 
Přerušení nebo omezení provozu stanoví vyhláška 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, 
v platném znění. Přesný datum určí ředitelka školy dle dohody se zřizovatelem. Strávníkům 
bude tato skutečnost oznámena písemným oznámením na vývěsce v prostorách šaten dětí 
na školním webu. 
 
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:   6:00 – 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: skolka.jidelna@seznam.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 12.10 hod. – 12. 30 hod. 

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

b) Doba výdeje stravy pro děti probíhá: 
    - přesnídávka          od   8. 30 –  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. 
 
 



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 

- o kontrolách provádí záznamy 
- zrušuje se předchozí znění tohoto řádu. Uložení provozního řádu ŠJ v archivu školy 

se řídí spisovým řádem školy 
- provozní řád ŠJ nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                      …………………………….. 
Dagmar Lapuníková                                                   Marcela Vičíková 
ředitelka školy                                                                 vedoucí ŠJ 
 
 
 
Město Albrechtice 3. 7. 2018 



Příloha č. 1 
Provozní řád zaměstnance školní kuchyně 

 
Ve výrobních a ostatních prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy pro 
uvádění pokrmů do oběhu, předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a návody k obsluze a údržbě výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Konat činnosti ve 
stravovacích službách můžou pouze zaměstnanci, kteří splňují předpoklady zdravotní způsobilosti 
a mají potřební znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví 
 
1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní hygiena 
 
   * před nástupem do zaměstnání musí mít každý zaměstnanec vstupní prohlídku, 
   * zdravotní průkaz, osvojit si a prokázat znalosti hygienického minima, 
   * v ředitelně školy je vedena evidence zdravotních průkazů (kopií) a zdravotního stavu   
     zaměstnanců - periodických prohlídek 
   * originálem zdravotního průkazu se prokazuje zaměstnanec školní kuchyně na požádání 
   * povinností zaměstnanců je hlásit změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek  

kontaminaci pokrmů vedoucí školní jídelny, 
   * zaměstnanci kuchyně nesmí mít při práci žádné ozdoby na rukou (prsteny, náramky,  
      nalakované nehty) 
   * zaměstnanci nesmí mít nic v kapsách oděvů, včetně soukromých mobilů) 
   * zaměstnanci nesmí chodit v pracovním oděvu mimo pracoviště, 
   * v průběhu práce nelze provádět toaletní a kosmetické úpravy svého zevnějšku 
   * zákaz kouření v celém areálu mateřské školy včetně zahrady, 
   * zákaz vstupu cizích osob na pracoviště, 
   * zaměstnanci musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky, 
   * opravy zařízení stimulovat do odpoledních hodin po domluvě s opraváři, 
   * vstup dodavatelům je umožněn v chodbě hospodářského pavilonu, 
   * k výrobě a přípravě pokrmů používat jen látky, suroviny, polotovary a potraviny, které  
      jsou zdravotně nezávadné a odpovídají stanoveným požadavkům, 
  * dodržovat podmínky pro výrobu, přípravu, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, 
  * zajistit, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům, 
     měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny  
     spotřebitelů, pro které jsou určeny,  
   * při výrobě, přípravě, skladování a uvádění pokrmů do oběhu používat pouze zdravotně 
     nezávadné materiály a předměty, 
 

2. Povinnosti zaměstnanců kuchyně 
 
   * pracovní doba v době školního roku je od 6. 30 - 15. 00 hod.  
   * zaměstnanci jídelny zodpovídají za zamykání prostor - skladů, kuchyně  
   * zaměstnanci jídelny zodpovídají za škody způsobené nesprávnou manipulací, 

dodržovat návody na obsluhu veškerých strojů (návody vyvěšeny u všech výrobních 
strojů) 

   * zaměstnanci školní jídelny musí dodržovat hygienické předpisy, 
   * zaměstnanci školní jídelny musí dodržovat zásady provozní a osobní hygieny, 
   * zaměstnanci školní jídelny musí znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu,                            
      podávání, skladování a přípravu pokrmů, 
   * zaměstnanci školní jídelny spolupracují s vedoucí školní jídelny při kontrole záručních  
     lhůt potravin 
   * zaměstnanci školní jídelny musí dodržovat provozní a sanitační řád 
   * zaměstnanci nesmí při stravování dětí a zaměstnanců školy podávat pokrmy z tepelně  
     neopracovaných vajec, syrového masa a ryb 



3. Hygiena provozu 
 
   * pravidelné mytí a čištění všech prostorů a zařízení podle sanitačního řádu 
 
 
 
 
4. Pravidla nákupu surovin a materiálu 
 
  * nakupování potravin je možné pouze od dodavatele, se kterým je uzavřena kupní  
     smlouva (smlouvu uzavírá s dodavateli pouze ředitelka školy) 
  * veškeré doklady jsou uloženy u vedoucí školní jídelny  
  * dodavatel je povinný doložit dodací listy při přejímce zboží 
  * zboží dodává v potřebné kvalitě, v neporušeném obale, v množství určeném na 

dodacím listě, dodržuje délku záručních lhůt  
  * při přejímce zboží, osoba, která zboží přebírá, stvrzuje svým podpisem, že zboží bylo 
     dodáno dle dodacího listu a splňuje dané podmínky o kvalitě 
  * vedoucí školní jídelny (přebírající osoba) vede agendu přehledu zboží od dodavatelů  
     včetně zápisu o příjmu zboží 
  * denní nákupy provádí pověřená kuchařka, která odevzdává doklad ke zpracování  
     vedoucí školní jídelny 
  * nákup zboží je proveden pouze se souhlasem vedoucí školní jídelny 
 
 
 
 
5. Seznamy a dokumentace technologických zařízení, popis jejich obsluhy 
 
Je vyhotoven seznam používaného technologického zařízení s dokumentací s používáním 
byly seznámeny pracovnice školní kuchyně. Záznam o proškolení je uložen u ředitelky 
školy. Návody na obsluhu veškerých strojů jsou vyvěšeny u každého elektrického stroje 
v prostorách školní kuchyně a přilehlých skladů. 
 
 
 
 
6. Havarijní situace 
 
Provozovna je závislá na dodávce energií jak elektrické tak na dodávce pitné vody 
 
* Při výpadku elektrické energie, vedoucí provozu zjistí příčinu a termín možného 
odstranění. Zjištěnou informaci vyhodnotí s ředitelkou školy a přizpůsobí tak přípravu 
obědů. Strávníkům bude poskytnuta náhradní strava dle časových a materiálových 
možností. O této změně budou rodiče strávníků informováni. V případě nezajištění 
elektrické energie po celý den, bude dětem zajištěna náhradní strava pekárenského 
charakteru, zaměstnancům bude oběd odhlášen.  
 
* Při výpadku dodávky pitné vody, vedoucí provozu zjistí příčinu a termín možného 
odstranění. Zjištěnou informaci vyhodnotí spolu s ředitelkou školy a přizpůsobí přípravu 
obědů, popřípadě zřizovatel zajistí dodávku pitné vody z náhradních zdrojů. 



* Pokud dodávka energií a pitné vody bude rozsáhlejšího rázu, bude situace řešena se 
zřizovatelem školy (MěÚ Město Albrechtice) o zajištění náhradního zdroje. V případě 
havárie bude situace vyhodnocena formou snížení stavu dětí (v den poruchy), pro ostatní 
přítomné děti bude zajištěna strava (balená voda, mléko, pekárenské výrobky). 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Dagmar Lapuníková                                 ……………………………. 
ředitelka školy 
 
 
Marcela Vičíková 
vedoucí školní jídelny                                    …………………………….. 
 
Jitka Krátká 
kuchařka                                                        …………………………….. 
 
Šárka Zlámalová 
kuchařka                                                        ………………………………  



Příloha č. 2 
 
 

Metrologický řád 
 
 
Teploměry pro kontrolu teploty prostředí 
 
3 ks teploměrů umístěny v lednicích  
1 ks teploměru umístěný v mrazícím pultu 
2 ks digitálních teploměrů určených pro měření teploty jídel, potravin 
2 ks pokojových teploměrů umístěných ve skladech potravin 
 
 
Kontrola měření hodnot se kontroluje obměnou a střídáním dvou různých teploměrů ve 
stanoveném prostoru. Teploty se pravidelně zapisují do sešitu teplot. Kontrolu zápisů teplot 
provádí vedoucí školní jídelny (viz kontrolní systém), zápis provádí kuchařky. 
 
Stolní váhy : 1 ks ve skladu potravin 
                      1 ks ve varny 
 
 
 
 
 
 
 
Marcela Vičíková                 ……………………………….. 
vedoucí školní jídelny     
 
Jitka Krátká                          ……………………………….. 
kuchařka 
 
Šárka Zlámalová                  ………………………………..                    
kuchařka 
 



Příloha č. 3 
 

Nakládání s odpady 
 
 
* druh produkovaného odpadu - papírové krabice, kartony 
                                                  - organický odpad / slupky z brambor, cibule, ovoce, chrást 
                                                     ze zeleniny 
 
Veškerý odpad se skladuje v umyvatelných, uzavíratelných nádobách odběratele, dále 
v sáčcích a uskladňovány na příslušném vyhrazeném místě mimo provozovnu školní 
kuchyně. S určenou osobou je sepsána smlouva o dodávce odpadu, kdy osoba k tomuto 
určená používá veškerý odpad ke kompostování a pro zájmová zvířata.  
 
- výkup odpadů / použité oleje / zprostředkovává firma Trafin Oil 
 
 
Bc.Dagmar Lapuníková        ………………………………. 
ředitelka školy     
 
 
Marcela Vičíková                 ……………………………….. 
vedoucí školní jídelny     
 
Jitka Krátká                          ……………………………….. 
kuchařka 
 
Šárka Zlámalová                  ………………………………..                    
kuchařka 
 



Zaměstnanci byli seznámeni s provozním řádem školní jídelny – dodatkem č. 1 
„speciální strava dítěte“ 

 
Zaměstnanci byli seznámeni se speciální stravou dítěte, včetně přísného dodržení postupu 
podávání stravy (viz záznam praktického lékaře a zákonných zástupců dítěte), z čehož 
vyplývá, že dítěti musí být poskytována strava pouze z domova, nesmí žádnou stravu 
z MŠ. V případě, že dítě v daný den stravu nesní celou, bude mu zbytek stravy vrácen zpět 
do uzavřené nádoby a předán rodičům (jedná se o váhu stravy, její hmotnost). 
 
Stanovisko MŠ: 
Zaměstnanci berou tuto situaci na vědomí a budou dodržovat přesný postup při 
individuálním stravování dítěte. Toto upozornění bude vyvěšeno v kuchyňce 4. třídy  
U Vodníka, v kuchyni školní jídelny, přehledu výchovné práce třídy U Vodníka, 
v osobním spisu dítěte (školní matrika – ředitelna). 
 
Stanovisko zákonných zástupců: 
 
Zákonní zástupci dítěte odpovídají za donesenou stravu (přesnídávka) – uzavřené nádoby 
s označením konkrétního dne, jména dítěte. Takto donesená strava bude předána do 
školní kuchyně a uskladněna v lednici do doby konzumace. Za pestrost stravy odpovídají 
zákonní zástupci dítěte. 
 



Seznámení zaměstnanců školy s dodatkem provozního řádu 
 

Bc. Dagmar Lapuníková  ………………………….. 

 

Leona Tuhá    ………………………….. 

 

Bc. Pavlína Šlorová   ………………………….. 

 

Bc. Milan Hlavička   ………………………….. 

 

Stanislava Kozelská  ………………………….. 

 

Michaela Kubaníková  ………………………….. 

 

Bc. Alena Glejtková   ………………………….. 

 

Petra Trebuláková   ………………………….. 

 

Marie Lhotková   ………………………….. 

 

Miroslava Vergosová  ………………………….. 

 

Jitka Krátká    ………………………….. 

 

Šárka Zlámalová   ………………………….. 

 

Marcela Vičíková   ………………………….. 
 
Město Albrechtice 3. 9. 2018 


