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Mateřská škola Zahrádka Říčany, příspěvková organizace 

Labská  2577/6 ,251 01 – Říčany, IČO  03287491 

 

Vnitřní řád školní výdejny/jídelny 
  

Vypracoval: Klára Dvořáková, ředitelka školy 
Schválila: Klára Dvořáková, ředitelka školy 
Předpis nabývá účinnosti dne: 
Č.j. : 232/2022 

27. 5. 2022 

 

Vedoucí školní výdejny/jídelny: Monika Černegová 

 

I. Základní ustanovení 
 

Tento vnitřní řád upravuje podmínky a možnosti stravování ve školní výdejně/jídelně, která je 

příspěvkovou organizací. 

Stavování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy: 

• zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon 

• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

• vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

• vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

 

 

II. Provoz školní výdejny/jídelny 

 

Stravovací prostory školy: 
1. První  podlaží školy tvoří  2 výdejny/jídelny 
2. Druhé nadzemní podlaží školy tvoří  2 výdejny/jídelny 

 
Pravidla: 

➢ Školní výdejna/jídelna poskytuje stravování dětem.  
➢ Do školní výdejny/jídelny mají přístup pouze zaměstnanci školy k tomu pověřené 

se zdravotním průkazem. 
➢ V době výdeje stravy zajišťují dohled nad dětmi učitelky. 
➢ S majetkem školní výdejny/jídelny ze strany strávníků bude zacházeno 

ohleduplně. Pokud dojde k poškození nedbalostí, musí zákonný zástupce škodu 
nahradit. Děti jsou poučeny, jak zacházet s majetkem školní jídelny/výdejny. 

➢ Celodenní stravování, včetně pitného režimu je zajištěno stravovací firmou 
ARTER Catering servis s.r.o., na základě koncesní smlouvy se zřizovatelem Města 
Říčany. 
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➢ Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, ale výdejny/jídelny. 
➢ Jídelníček je sestavován stravovací firmou podle zásad zdravé výživy a 

dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a je vyvěšen vždy v pondělí 
pro daný týden na nástěnkách školy. Za správnou skladbu jídelníčku odpovídá 
stravovací firma. 

➢ Je zařazováno celozrnné pečivo, kvalitní oleje, semena, alternativní mouky 
obiloviny a luštěniny. Slazeno je převážně kvalitním cukrem. Omezena je sůl. Při 
výběru surovin je dohlíženo na jejich složení, děti dostávají sladké odměny pouze 
výjimečně a to např. na oslavy narozenin kamaráda, slavnosti a sportovní 
odpoledne  (  bonbony, sušené ovoce, rozinky..).  

➢ Učitelky děti přiměřeně motivují, do jídla nenutí, zapojují děti k sebeobsluze a 
samostatnosti, úměrně k věku.   

➢ Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování u vedoucí školní 
jídelny/výdejny. 

 
Přihlášení strávníků: 

➢ Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá vedoucí školní 
výdejny/jídelny v den zahájení předškolního vzdělávání.  Přihlášku ke stravování 
dostanete před nástupem do mateřské školy a je zároveň k dispozici v kanceláři 
vedoucí školní výdejny/jídelny. 

➢ Jakékoli změny (změna adresy, jména, stravovacích zvyklostí, čísla účtu), které 
nastanou v průběhu poskytování stravy, je povinen zakonný zástupce dítěte 
neprodleně nahlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny/výdejny. 

 
Organizace dovážených jídel:   
7.30 – 8.30 hod dovoz přesnídávky stravovací 

firmou 
Jsou vyráběny stravovací 
firmou. Pomocné kuchařky 
zajišťují konečnou přípravu 
(očištění ovoce a zeleniny, 
mazání pomazánek na pečivo, 
servírování na jednotlivých 
třídách). 

10.45–11.30 hod dovoz oběda a svačiny stravovací 
firmou 

Obědy jsou dováženy 
v termoportech a vydávají se 
na výdejnách jednotlivých 
tříd.  
Svačiny jsou vyráběny 
stravovací firmou. Pomocné 
kuchařky zajišťují konečnou 
přípravu (očištění ovoce a 
zeleniny, mazání pomazánek 
na pečivo, servírování na 
jednotlivých třídách). 
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Výdej stravy na jednotlivých třídách: 
 přesnídávka oběd Svačina 
Třešničky a Hruštičky 9:00 hod 11:45 hod 14:30 hod 
Hruštičky a Jablíčka 9:00 hod 12:00 hod 14:30 hod 
 

➢ Děti se stravují vždy v době jejich přítomnosti v mateřské škole. 
➢ V rámci mateřské školy je poskytována celodenní strava = dopolední 

přesnídávka, oběd a odpolední svačina. V případě akcí (divadlo, výlety…) je 
možné po dohodě s vedoucí školní výdejny/jídelny termín vydání stravy upravit. 

 
Stravování a pitný režim dětí: 
Systém podávání stravy (samoobslužný, jiný) :  

➢ Samoobslužný dle schopností a věku dětí. 
➢ Malým dětem je svačina připravena na talířkách a stolkách pracovnicemi 

výdejny/jídelny, děti mají vždy možnost výběru a přídavku. 
➢ Pro přídavky se děti samostatně dochází k servírovacímu vozíku. 
➢ Starší děti se mohou podílet na mazání pomazánek a servírování přesnídávky a 

svačiny. 
➢ V rámci „ pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské 

škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, džusy a pitnou vodu), které jsou 
připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu 
jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v 
mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

➢ Děti se stravují na třídách, každá třída má výdejnu s výdejním okénkem, kam je 
použité nádobí sklízeno personálem školy. Na třídách jsou pravidelně 
vyměňovány použité kelímky na pitný režim dětí.  

➢ Polévku servírují na jídelní stoly kuchařky bez přítomnosti děti, aby nedošlo 
k poranění dětí (opaření). Hlavní jídlo si děti nosí samy (úměrně k věku). Děti 
jsou vedeny k samostatnosti a  úklidu svého nádobí za pomocí učitelek (úměrně 
věku). 

➢ V případě mimořádné události (např. havárie vody) může dojít ke změně 
jídelníčků. V takovém případě bude podána náhradní strava bez nutnosti 
tepelného zpracování, která bude vyhovovat hygienickým normám. 

 
Alergie a stravování:  

➢ Mateřská škola z personální a technologických důvodů nemůže poskytovat dietní 
stravování. 

➢ V případě, že dítě trpí alergií, je od rodičů požadováno potvrzené od lékaře, že je 
dítě alergické na danou potravinu. V takovém případě mu není daná potravina 
podávána. V případě, že dítě musí mít speciální potraviny (např. bezlepkové 
pečivo apod.)., je se zákonnými zástupci sepsána smlouva o stravování. 
V takovém případě nenese škola zodpovědnost za podanou potravinu. Tyto 
potraviny jsou uchovávány v oddělené lednici, mimo lednici školní 
výdejny/jídelny. 

➢ V případě změny ve stravování (např. nová alergie) je nutné tuto alergii doložit 
potvrzením od lékaře.    
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Odhlašování stravy: 
➢ Strávník má nárok na stravné pouze v  případě, že je přítomen v mateřské škole nebo 

první den neplánované nepřítomnosti (náhlá nemoc dítěte), kdy si oběd může 

vyzvednout do jídlonosiče, samostatným zadním chodem, u výdejny od 11:30 – 11:45 

hod. Za neomluvené dítě se platí první den stravné, ostatní dny jsou odečteny, pokud 

je řádně omluveno. Při náhlé situaci lze odhlásit oběd formou sms na čísla tříd, 

nejpozději do 7:15 hod v ten den.  

➢ Odhlašování obědů z  různých akcí (např. školní výlety, škola v  přírodě apod.)  

              provádí vedoucí školní výdejny/jídelny. V případě, že jde dítě po obědě domů, tak 
              se odpolední svačiny odhlašují nejpozději do 8:30 hod ráno.  
 
Platba stravování:  

➢ Strávníci jsou zařazování do skupin podle věku, který dosáhnou v rámci školního 
roku, tj. od 1.9. do 31.8. daného roku. 

➢ Termín placení – do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.  
➢ Platba se provádí převodem na bankovní účet mateřské školy, hotově či inkasem. 
➢ Každé dítě má přidělen variabilní symbol.  
➢ Variabilní symbol bude přidělen mateřskou školou a je jednotný po celou dobu 

školní docházky pro všechny platby. 
➢ V případě, že nebude stravování uhrazeno do 15. dne následujícího měsíce a 

nezaplacení úhrady neproběhne ani v náhradním dohodnutém termínu, může 
ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 

➢ Bezúplatné stravování je možné v případě, že se zákonný zástupce dítěte ocitne 
v hmoutné nouzi, v tomto případě se obraťte na ředitelku školy. 

• Číslo účtu pro platby stravného je 35-3584560389/0800 

 
Měsíční platba od 1. 2. 2022:  celodenní stravování x 22 dnů (průměr dnů v MŠ)  
(celodenní stravování se skládá z přesnídávky, oběda, svačiny a pitného režimu) 
 
                               Strávníci  3-6 let     1045,- Kč vč. DPH /měsíčně 
                               Strávníci 7 let           1134,- Kč vč. DPH/měsíčně 

Ceník základních služeb      

úprava cen od 1.2.2022 - o meziroční míru inflace za rok 2021  
        

Kategorie Cena v Kč 
Index 

inflace 
Cena v Kč od 1.2.2022  

  školní rok 2021/2022    školní rok 2021/2022 

Mateřské školy: 

Děti 3 - 6 let oběd 24,10 100,8 24,30 

Děti 3 - 6 let  přesnídávka  10,30 100,8 10,40 

Děti 3 - 6 let svačinka 9,10 100,8 9,20 

  

Děti 7 - 10 let oběd 26,90 100,8 27,10 

Děti 7 - 10 let přesnídávka 11,40 100,8 11,50 

Děti 7 - 10 let svačinka  9,10 100,8 9,20 

  

Pitný režim  3,60 100,8 3,60 
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Vyúčtování přeplatků stravného: 
Vyúčtování přeplatků je prováděno 1x za rok  v měsíci srpen v daném školním roce,  
jedním z těchto způsobů: 
➢ převodem zůstatku (přeplatku) na účet zákonného zástupce, uvedený v přihlášce ke 

stravování 
➢ vyzvednutím zůstatku (přeplatku) v  hotovosti v  dohodnutém termínu u vedoucí 

školní výdejny/jídelny 
 

 

III. Závěrečné ustanovení 
 
S vnitřním řádem školní výdejny/jídelny jsou zákonní zástupci dětí seznámeni při  
zahájení nového školního roku a při každé změně tohoto řádu a stvrzují ho svým  
podpisem na předepsaném dokumentu ve své kmenové třídě. 
Vnitřní řád školní výdejny/jídelny je umístěn na webových stránkách školy –  
www.zahradkaricany.cz a na nástěnkách v mateřské škole. 
 
Tento řád nabývá účinnosti dnem 27. 5. 2022. 

  

 

 

   
 

 V Říčanech 27. 5. 2022 
 
 
 

  Klára Dvořáková 
    ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zahradkaricany.cz/

