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Prílohú teto smerniče tvorí kalkúlače čený obeda pro aktúalní kalendarní rok.

OBSAH:
1. Úvodní ustanovení
2. Informace o stravování v MŠ
3. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, výše a úhrada stravného
4. Stravování zaměstnanců
5. Stravování cizích strávníků
6. Provozní a vnitřní režim školní jídelny
7.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, prevence rizikového chování, podmínky
zacházení s majetkem ze strany dětí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vnitrní rad skolní jídelný je zpračovan v soúladú s §30 Zakona č. 561/2004 Sb., o predskolním,
zakladním, stredním, výssím odbornem a jinem vzdelavaní (dale „skolský zakon“), ve znení pozdejsíčh
predpisú, rídí se zejmena výhlaskoú 107/2005 Sb., o skolním stravovaní, ve znení pozdejsíčh predpisú a
je v soúladú s výhlaskoú č. 602/2006 Sb. o hýgieničkýčh predpisečh.
Tento rad úpravúje rezim provozú skolní jídelný včetne postavení stravníkú, podmínký hýgiený, zajistení
bezpečnosti a očhraný zdraví. Skolní jídelna je soúčastí Materske skolý Ublo, okres Zlín, její hlavní
činností je zabezpečení skolního stravovaní detí a zamestnančú materske skolý.
2. INFORMACE O STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Deti jsoú pro potrebú finančníčh limitú na nakúp potravin zarazovaný dle data narození do vekovýčh
skúpin na dobú skolního rokú (od 1.9. do 31.8. daneho skolního rokú).
V materske skole jsoú dve skúpiný stravníkú:
1.)
Stravníči do 6 let.
1.)
Stravníči 7 – 10 let (deti s odkladem skolní dočhazký).

Po dobú čelodenního pobýtú v MS díte výčerpa z čelodenní výzivove davký 60%. Pri tvorbe jídelníčkú se
músí vedoúčí SJ rídit platnými predpisý a mesíčním plnením výzivovýčh davek – „spotrební kos“.
(Evidenče jednotlivýčh slozek stravý tak, abý býla dodrzena predepsana výzivova norma. Jeho plnení
zarúčúje pestrost a vývazenost stravý.).
Jídelní lístek je (spolú se seznamem alergenú a tabúlkoú úrčújíčí mnozství pokrmú) zverejnen a
v pravidelnýčh týdenníčh intervalečh aktúalizovan na informační nastenče v satne MS a na webovýčh
strankačh obče, polozka materska skola.
Deti se stravújí ve tríde, ktera je pro výdej jídla propojena výdajovým okenkem se skolní kúčhýní.
Behem čeleho pobýtú detí v MS je zajisťovan pitný rezim – ovočný či býlinkový čaj, voda, mineralka, dzús,
jablečný most, vitamínový napoj. (Soúčastí pitneho rezimú není mlečný napoj podavaný ke svačine.)
Ve strave je zarazen zvýsený podíl čerstveho ovoče a zeleniný, zeleninovýčh salatú, lústeninovýčh
pomazanek, čerealního pečiva a mlečnýčh výrobkú.
3. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VÝŠE A ÚHRADA STRAVNÉHO
Pri nastúpú dítete do MS odevzda zakonný zastúpče dítete „Prihlaskú dítete ke stravovaní“, ktera se stava
soúčastí matriký skolní jídelný a je platna po čeloú dobú dočhazký dítete do materske skolý. Soúčastí
prihlaský je i seznamení s toúto smerničí o skolním stravovaní.
Je-li díte v dobe podavaní jídla prítomno v MS, stravúje se vzdý.
Není úmozneno nosit díteti stravú z domova (snídane, pečivo, aj.). Pokúd ma díte ze zdravotníčh dúvodú
úlozenoú dietú nebo nektere potraviný nemúze ze zdravotníčh dúvodú jíst, múze postúpovat reditelka
individúalne – zakonný zastúpče dolozí potvrzení od lekare, ze díte trpí intolerančí na potravinú a
podepíse potvrzení o tom, ze zodpovída za zdravotní nezavadnost prinasenýčh pokrmú. Týto jsoú
úmístený ve spečialní krabičče označene jmenem dítete a v prípade potrebý úlozený v ledniči.
Materska skola z provozníčh a organizačníčh dúvodú neposkýtúje dietní stravovaní.
PRÁVA DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:
- Pravo na stravovaní ve skolní jídelne mají deti v dobe jejičh pobýtú v materske skole.
- Deti v MS mají pravo na dopolední svačinú, ovoče, pitný rezim, obed a odpolední svačinú.
- V prípade prvního dne neodhlasene stravý ma zakonný zastúpče pravo na odber teto stravý do
jídlonosičú.
- Zakonní zastúpči mají pravo vznaset pripomínký ke stravovaní ú vedoúčí skolní jídelný a
reditelký skolý.
POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:
- Zakonný zastúpče je povinen výplnit prihlaskú ke stravovaní a úvest v ní potrebne údaje.
- Zakonní zastúpči mají povinnost provadet úhradú stravneho ve stanovenýčh termínečh. Uhrada
stravneho je vzdý k 15. v mesíči – zpetne za minúlý mesíč (dle písemne dohodý s rodiči).
- Presna častka za daný mesíč je zverejnena na informační nastenče v satne MS. Stravne je splatne
spolú se skolným (dle písemne dohodý s rodiči).
- Ve výjimečnýčh prípadečh lze pozdejsí termín dohodnoút poúze s reditelkoú skolý.
VÝŠE STRAVNÉHO ZA DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Věková skupina: strávníci do 6 let
Dopolední svačina + ovoče
10,- Kč
Pitný rezim
5,- Kč
Obed
23,- Kč
Odpolední svačina
10,- Kč
CELKEM
48,- Kč

Věková skupina: strávníci 7 – 10 let
Dopolední svačina + ovoče
11,- Kč
Pitný rezim
5,- Kč
Obed
24,- Kč
Odpolední svačina
11,- Kč
CELKEM
51,- Kč

Celodenní stravné
(dopolední svačina + ovoče, pitný rezim, obed, odpolední svačina)
strávníci do 6 let: 48,- Kč
strávníci 7 – 10 let: 51,- Kč

Polodenní stravné
(dopolední svačina + ovoče, pitný rezim, obed)
strávníci do 6 let: 38,- Kč

strávníci 7 – 10 let: 40,- Kč

ZPŮSOB A TERMÍN ÚHRADY STRAVNÉHO:

Čena stravneho je stanovena dle výhlaský MSMT ČR č. 107/2005 Sb., o skolním stravovaní, dle
finančního normativú.
Upozornění: pokud dojde v průběhu roku ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na
zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. Případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1.
dni v měsíci.
Platby za stravné se provádí:
1. Bezhotovostně - prevodem na účet MS
číslo účtú 181 707 848 / 0300 vedený ú ČSOB - Postovní sporitelna
Platba musí být na účet připsána nejpozději do 15.dne daného měsíce.
Pri zadavaní príkazú k úhrade se poúkazúje presna častka s prideleným variabilním sýmbolem (je
úveden na prehledú plateb a pro daný skolní rok se nemení), do poznamký je mozne úvest jmeno dítete.
Platbý soúrozenčú je mozne sečíst a poslat jednoú častkoú, variabilní sýmbolý detí jsoú pak napsane
vedle sebe bez čarký.
2. Ve výjimečných případech hotově - v reditelne MS po predčhozí domlúve.
Mesíční prehled plateb skolneho a stravneho je zverejnovan na nastenče v satne pod variabilními
sýmbolý detí.
DOPADY PŘI NEZAPLACENÍ STRAVNÉHO:

V prípade, ze nebúde stravne opakovane úhrazeno (dve po sobe jdoúčí platbý), múze být dočhazka dítete
do MS po predčhozím písemnem úpozornení úkončena podle § 35 odst. 1d) zakona č. 561/2004 Sb.,
skolský zakon, ve znení pozdejsíčh predpisú. O úkončení dočhazký nelze rozhodnoút ú detí, pro ktere je
predskolní vzdelavaní povinne.
ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Odhlasovaní stravý se provadí, pokúd mozno, predčhozí den nebo nejpozději do 8°°hod. príslúsneho
dne včetne predpokladane dobý neprítomnosti osobne účitelče ve tríde nebo telefoničký na číslo 731
155 652, na ktere je mozna omlúva i SMS zpravoú.
Z výhlaský č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znení pozdejsíčh predpisú, výplýva, ze díte múze
odebírat stravú za zvýhodnenoú čenú, to je čenú potravin, jen v době přítomnosti v mateřské škole
(§ 119, zakon č. 561/2004 Sb., skolský zakon, v platnem znení).
Výjimkoú je první den neplánované nepřítomnosti dítete v MS – nemoč (§ 4 odst. 9, výhlaska
č.107/2005 Sb., o skolním stravovaní, ve znení pozdejsíčh predpisú), kdý obed múze být odnesen z MS
v jídlonosiči (v dobe od 11,15 do 12,00 hod.), pokúd rodič nemohl včas stravú dítete odhlasit.
Pokud zákonní zástupci dítěte včas stravu neodhlásí, je jim účtována plná hodnota stravy, a to i
v případě, že nebude odebrána. Je nutné, aby zákonní zástupci dbali na včasné odhlašování dětí!
Nevýzvednútý obed propada a je rozdelen mezi ostatní deti.

4. STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Učitele nemají stanovenoú prestavkú na obed. Stravújí se společne s detmi.
Spravní zamestnanči nemají stanovenoú prestavkú na obed vzhledem k delče pračovní dobý, ktera
nepresahúje 6 hodin.
Cena za oběd pro zaměstnance organizace:
Hodnota potravin
40,- Kč - z toho příspěvek FKSP činí 27,- Kč od 1.1.2021
(15,- Kč do 31.12.2019, 18,- Kč od 1.1.2020 do 31.12.2021)

Príspevek FKSP se netýka zamestnančú, kterí mají úzavren pračovní pomer formoú dohodý o
provedení prače nebo dohodý o pračovní činnosti.
Zamestnanči nehradí rezijní nakladý spojene s prípravoú obeda.
Zamestnaneč ma narok na odebraní obeda, pokúd odpračúje v danem dni alespon tri hodiný.
Bývalí zaměstnanci MŠ – důchodci:
Hodnota potravin
40,- Kč

Z fondú FKSP MS dúčhodčúm na stravovaní neprispíva.
Dúčhodči nehradí rezijní nakladý spojene s prípravoú obeda.
5. STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ
Praktikantky – studentky středních škol:
Hodnota potravin
40,- Kč

Dle výhlaský č. 107/2005 Sb., o skolním stravovaní,
v platnem znení (stravníči 15 a víče let).
Praktikantký, ktere jsoú stúdentkami stredníčh skol, nehradí rezijní nakladý spojene s prípravoú

obeda.

Cizí strávníci – praktikantky vysokých škol, ČŠI, apod.:
Hodnota potravin
40,a režijní náklady (mzdova rezie, večna rezie a prirazka) podle aktúalní kalkúlače čený obeda platne
pro daný kalendarní rok, ktera je prílohoú teto smerniče.
6. PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Provoz skolní kúčhýne je 6,45 až 12,45 hod.
Vedoúčí skolní jídelný: Veronika Krsakova
Kúčharka: Hana Jančíkova
Do kúčhýne a skladú potravin mají prístúp poúze zamestnanči se zdravotním prúkazem. Ostatním
osobam je do tečhto prostor vstúp zakazan.
Za úklid, poúzívaní očhrannýčh pračovníčh prostredkú a dodrzovaní platnýčh hýgieničkýčh norem
zodpovída vedoúčí skolní jídelný.
Časový rozvrh výdeje stravy:

7,45 - 8,15 dopolední svačina
9,20 - 9,30 ovoče, napoj
11,30 - 12,00 obed
14,20 - 14,50 odpolední svačina
Pitný rezim je detem zajisťovan po čelý den dle jejičh individúalní potrebý.

7. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ, PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY DĚTÍ
Deti jsoú povinný dodrzovat pokýný účitelú a ostatníčh zamestnančú skolý, kterí zajisťújí bezpečnost a
očhranú zdraví v dobe stravovaní podle § 29 odst. 2), skolskeho zakona. Jsoú primerene k vekú poúčený
o čhovaní behem stravovaní (prenasení nadobí, príború, sklenič…čo delame, kdýz se nam rozlije pití,
apod.).
Dúlezitým prvkem očhraný pred projevý rizikoveho čhovaní je i výčhovne vzdelavačí púsobení na deti
zamerene na zdravý zpúsob zivota – zdrave stravovaní.
Deti jsoú vedený k setrnemú začhazení s majetkem skolý i k zamezení plýtvaní potravinami.

8. DODATEK
Prílohú teto smerniče tvorí kalkúlače čený obeda pro aktúalní kalendarní rok.
Tato smerniče nahrazúje smerniči ze dne 18.6.2019.

V Uble, dne 26.9.2022

Veronika
Kršáková
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Veronika Krsakova, reditelka skolý.

