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Článek I. 

Základní ustanovení 

 

Řád školní jídelny Mateřské školy Radonice vyplývá:                    

 ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

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

 z platných hygienických předpisů. 

 

Stravování v mateřské škole: 

 celodenní – 1. kategorie (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim) 

 polodenní – 2. kategorie (přesnídávka, oběd, pitný režim) 

 

Časový harmonogram stravování v MŠ: 

 přesnídávka: 8.45 – 9.15 hod. 

 oběd: 11.45 – 12.15 hod. 

 svačina: 14.45 – 15.00 hod. 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy 

 

Strávník má právo: 

 stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona, 

 na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy, 

 na kompletní porci odpovídající normativu dle věkových kategorií, 

 na kulturní prostředí při stolování, 

 na dostatek času pro konzumaci oběda, 

 děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vracení k dojídání, jsou pouze 

vybídnuty k ochutnání. 

 

Strávník má povinnost: 

 chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování, 

 řídit se pokyny pedagogických pracovníku mateřské školy. 

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy: 

 pedagogický pracovník zajišťuje dohled nad dětmi a zajišťuje bezpečnost, 



 dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která stravu v daný den vydává, jsou 

povinni respektovat práva dětí a zajistit jejich uplatnění, 

 vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a 

slušnosti. 

 

Článek III. 

Přihlašování a odhlašování strávníků 

 

Přihlašování strávníků  

Na začátku docházky dítěte do mateřské školy je nutné ho přihlásit u vedoucí stravování. Dítě 

je přihlášeno na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování. 

Děti jsou automaticky přihlašovány do 1. kategorie (celodenní stravování). Dále je možné 

přehlašovat děti v rámci kategorií celodenní nebo polodenní pouze po celých kalendářních 

měsících. Každou změnu ohledně kategorií nebo docházky je nutné neprodleně nahlásit 

vedoucí stravování! 

 

Odhlašování strávníků 

Strava se odhlašuje den předem do 14.00 hod. v aplikaci Strava.cz nebo prostřednictvím SMS  

na telefonním čísle +420 601 556 811 do 8.00 hod. v den nepřítomnosti. Nestačí oznámit 

nepřítomnost dítěte jen třídní učitelce, v tomto případě se nejedná o odhlášku stravy, tato 

domnělá odhláška je tedy neplatná. 

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. mohou rodiče první den 

nemoci odebrat neodhlášený oběd v kuchyni mateřské školy po předchozí domluvě s vedoucí 

školní jídelny) v době od 11.20 – 11.45 hod. Takto odebraný oběd je určen k přímé spotřebě 

bez skladování. 

 

Zákonní zástupci dětí jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd  nesou finanční 

úhradu a že tento oběd bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek. Tuto skutečnost na sebe 

rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování. 

 

Zákonný zástupce je povinen odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte 

v mateřské škole. 

 

Článek IV. 

Kalkulace cen, stravné 

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v příloze č. 2, stanoví nové finanční normativy 

na nákup potravin a rozlišení strávníků do dvou věkových kategorií: 



 do 6 let, 

 od 7 let. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém 

dosahují daného věku. 

 

Stravné 

Strávníci do 6 let (přesnídávka – Kč 10,-- Kč, Kč 22,--, svačina – Kč 10,--) 

Celodenní strava – Kč 42,--  

Strávníci od 7 let (přesnídávka – Kč 10,--, oběd – Kč 23,-- , svačina – Kč 10,--)  

Celodenní strava – Kč 43,-- 

 

Stravné se platí zálohově, a to ve výši Kč 900,--/měsíc. 

 

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. 10. 2011 s účinností 

od 13. 12. 2014, článek 21 jsou na jídelním lístku číslem označeny určité látky nebo produkty 

vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost (uvedené v příloze II), které připravovaný pokrm nebo 

nápoj obsahuje. Je-li dítě alergické na určitou potravinu (např. mléko), zákonní zástupci 

informují vedoucí školní jídelny a alergii doloží potvrzením od lékaře. 

 

Jídelní lístek se vyvěšuje na nástěnce v šatnách MŠ a na webu školy, a to vždy v pátek na období 

následujícího týdne. 

 

Vyúčtování stravného je prováděno jednou ročně, po skončení prázdninového provozu a je 

zasíláno na č. účtu, které je zadáno v přihlášce ke stravování. Změny č. účtu je třeba včas 

nahlásit. 

 

Článek V. 

Školné 

 

 Kč 600,-- za dítě a měsíc 

 úplatu neplatí předškoláci, jsou osvobozeni automaticky dle data narození 

 úplatu neplatí děti s odloženou povinnou školní docházkou, jsou osvobozeny 

automaticky dle data narození 

 v případě přerušení provozu je úplata úměrně snížená 

 

Způsob a termín platby: 

Úhrada za stravné i školné (jednou částkou) se provádí bezhotovostně na hlavní účet školy 

vedený u Komerční banky č. 115-7710270277/0100. Platby na kalendářní měsíc jsou splatné 



do 25. dne předchozího měsíce. Nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze 

stravného vyloučen. 

                                                          

                                                               Článek VI. 

                      Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, pravidla chování 

Dohled nad stravovanými dětmi po dobu výdeje jídel vykonávají pedagogičtí pracovníci MŠ 

dle pokynu ředitelky školy. Při výdeji stravy se strávníci řídí pokyny pedagogického dohledu a 

dalších oprávněných osob, dodržují pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného 

stolování. 

Při manipulaci s nádobím se chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by 

mohli způsobit nebezpečí poranění a pádu. Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě. 

V případě úrazu jsou povinni nahlásit tuto skutečnost osobě vykonávající dohled, která 

neprodleně učiní odpovídající opatření. 

V případě rozbití nádobí nahlásí strávník tuto skutečnost osobě vykonávající dohled, ta 

neprodleně zajistí odpovídající opatření. 

 

                                                           Článek VII. 

                                   Pravidla pro zacházení s majetkem školní jídelny     

Děti mají právo užívat vybavení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. 

K vybavení se chovají šetrně a úmyslně ho nepoškozují. 

Škodu na majetku, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte uhradit 

nebo zajistit opravu. 

 

                                            

V Radonicích dne 15. 11. 2021 

 

 

Eva Sládková v. r. 

vedoucí školní jídelny mateřské školy 

 

 

 

Mgr. Veronika Černá v. r.  

pověřená výkonem funkce ředitelky školy 

 

 

 

 


