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Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č. j.:        Spisový a skartační znak:    / 

Vypracoval:  Jana Zusková, vedoucí školní jídelny 

Schválil:  Mgr. Ladislava Slavíková, ředitelka školy 

Na provozní poradě projednáno dne:  30. 08. 2022 

Směrnice nabývá platnosti dne:  31. 08. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 01. 09. 2022 

Směrnice zrušuje směrnici:   

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 
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Údaje o zařízení 

 

Školské zařízení:  Školní jídelna při Mateřské škole Vimperk, 

Klostermannova 365, okres Prachatice, příspěvková 

organizace  

Adresa:    Klostermannova 365/22, 385 01 Vimperk 

Odloučené pracoviště: Mírová 442, 385 01 Vimperk 

IČO:    60665211 

Vedoucí školní jídelny: Jana Zusková 

Telefon:    388 411 943, 388 415 595 

E-mail:    jidelna@msvimperk.cz 

Web:    www.msvimperk.cz 

Kapacita školní jídelny: 250 obědů 

 

 

Obecná ustanovení: 

 

    Vnitřní řád byl vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,       

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen „školský zákon“), 

v platném znění a vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. 

 

 

Článek 1 

 

1. Práva a povinnosti strávníků a jejich zákonných zástupců 

 

1.1 Strávník (dítě) má právo: 

 

- stravovat se ve školní jídelně nebo prostorách k tomu vyhrazených podle 

školského zákona  

- na kvalitní a vyváženou stravu 

http://www.msvimperk.cz/
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- na kulturní prostředí při stolování 

- na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií 

- na dostatek času pro konzumaci stravy 

- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým 

nebo psychickým  násilím, zneužíváním a sociálně patologickými jevy  

1.2 Strávník (dítě) má povinnost:  

 

- dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

- chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými pravidly a 

společenskými pravidly při stolování (poučeni z domova) 

- řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a případně zaměstnanců školní 

jídelny k zajištění bezpečnosti při stravování 

- na výzvu pedagoga odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě 

čisté místo u stolu a zasunout židli 

 

1.3  Zákonní zástupci dětí mají právo: 

 

- na informace o stravování dětí 

- projevit jakékoliv připomínky ke stravování vedoucí školní jídelny, ředitelce 

školy nebo učitelce 

- konzultovat stravovací problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou 

školy 

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a 

rodinného života 

 

1.4  Zákonní zástupci dětí mají povinnost: 

 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo  jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

stravování 

- ve stanoveném termínu hradit stravné 
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- na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se dítěte 

- prostudovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

 

Článek 2 

 

2.  Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy 

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky 

školy: 

- pedagogický pracovník zajišťující dohled nad strávníky, zajišťuje 

bezpečnost a nezbytná organizační opatření 

- všichni účastníci školního stravování dodržují pravidla slušného chování 

- dohlížející pedagog a pracovnice školní jídelny jsou povinni respektovat 

práva všech strávníků a zajišťovat jejich uplatňování 

- sdělené informace ze strany zákonných zástupců považovat za důvěrné 

- vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na 

vzájemném respektu a slušnosti 

 

Článek 3 

 

3.  Provoz a organizace školního stravování 

 

Školní stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů. Při přípravě jídel se postupuje dle 

platných výživových norem a zásad zdravé výživy. 

Obě naše pracoviště mají svoji vlastní jídelnu, která poskytuje plnohodnotnou 

a vyváženou stravu. Jídelníček je týdenní a je zveřejňován, jak na nástěnkách, tak 

na webových stránkách školy.   
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3.1 Provoz a organizace školního stravování 

 

- dopolední přesnídávka  se vydává od 8.00 – 8.30 hodin 

- oběd je vydáván od 11.30 – 12.00 hodin 

- odpolední svačina od 14.00 – 14.30 hodin 

- pitný režim je zajišťován po celý den (mléko, čaj, pitná voda) 

- strávníci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla, jsou pouze 

vybídnuti k ochutnání, každé jídlo mají možnost si vždy přidat 

- podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě  

- výdej do jídlonosičů je ojedinělou záležitostí při respektování požadavků 

na zajištění bezpečné potravy (týká se případu, kdy dítě onemocní 

během dopoledne a nelze stravu odhlásit) 

- jídelní lístek se vyvěšuje na nástěnce při vstupu do školy nebo v šatnách 

jednotlivých tříd a na webových stránkách školy vždy v pátek na období 

následujícího týdne, změna jídelníčku je vyhrazena  

- běžný úklid výdejny během výdejní doby zajišťuje pracovnice školní 

jídelny, ostatní prostory (znečištěné stoly, podlahy) ostatní pracovníci 

např. školnice, uklízečka 

- úklid po skončení provozní doby MŠ zajišťuje uklízečka 

 

3.2 Podmínky stravování 

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči 

způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stravování je stanoven tak, že pokud je 

dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy.  

 

- zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě 

vyplněné přihlášky  

 

3.3  Platba za školní stravování (stravné) 

 

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených 
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v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve 

kterém dosahují výše uvedeného věku. 

Dítě má nárok na dotovanou stravu (tj. platí v částce pouze cenu potravin, 

ne však mzdovou a věcnou režii – energie a další) pouze v případě, že je přítomno 

v mateřské škole nebo první den neplánované nepřítomnosti.  

 

3.4 Způsob platby stravného 

 

Úplata za školní stravování dítěte v MŠ je pro zákonné zástupce povinná. 

Rodiče musí dodržovat termín platby i v případě nepřítomnosti svého dítěte v MŠ. 

 

Bezhotovostní úhrada stravného se provádí inkasem z účtu mezi 9. a 13. 

dnem následujícího měsíce.   

 

Pro bezhotovostní platbu proveďte povolení k inkasu ve prospěch účtu školy:    

                                               182-574528349/0800  

 

Úhradu za stravování je možné provést i bankovním převodem nebo hotově 

(nejpozději do 20. dne v měsíci, nedohodne-li se zákonný zástupce s ředitelkou 

školy jinak) v kanceláři vedoucí školní jídelny ve dnech tomu určených, případně u 

pedagogického pracovníka. 

 

Při vzniku dlužné částky za stravné bude zákonný zástupce upozorněn 

nejprve ústně a nebude-li dlužná částka uhrazena do smluveného termínu, bude 

zaslána písemná upomínka.  

Podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění je 

opakované neuhrazení stravného ve stanoveném termínu důvodem k vyloučení 

dítěte z předškolního vzdělávání.  

 

 



Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice 
 

3.5 Odhlašování a přihlašování stravy 

 

Při jakékoliv nepřítomnosti dítěte v MŠ, je zákonný zástupce povinen odhlásit 

dítěti stravu nejpozději do 13.00 hodin předchozího dne a to telefonicky do jakékoli 

třídy. Důvodem je optimalizace přípravy a ekonomika provozu. – ze ŠŘ 

Při náhle vzniklém onemocnění dítěte je možno odhlásit dítě ten den do 7,00 

hodin. 

 

3.6 Dietní stravování v MŠ  

 

Mateřská škola není povinna poskytovat dietní stravování.  

Pokud je nutné, aby mělo dítě vyřazenu z jídelníčku nějakou potravinu (na 

základně lékařského potvrzení), projedná zákonný zástupce tuto skutečnost s 

ředitelkou školy, která může ve výjimečných případech na základě „Dohody o 

donášce vlastních pokrmů do školního zařízení“ dítěti umožnit vlastní stravování 

v MŠ. Podávání dietní stravy se řídí pravidly uvedenými v dohodě mezi zákonným 

zástupcem dítěte a školním zařízením. 

 

3.7 Alergeny ve školním stravování   

   

Dle nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o 

poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvádíme alergeny na každém 

jídelníčku. Bližší informace lze získat v kanceláři vedoucí školní jídelny.   

 

Článek 4 

 

4.  Podmínky zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví 

- bezpečnost  a ochrana zdraví dětí  je zajištěna během celé doby nutné  

k vydávání stravy 

- k zajištění bezpečnosti při stravování je určen pedagogický dohled, který 

dbá o bezpečnost dětí, organizuje odběr stravy a následný úklid. Dbá na 

čistotu a bezpečnost prostředí 
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- strávníci dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, mají na paměti 

nebezpečí úrazu  (poučeni z domova) 

- každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ihned řeší pedagogický 

dohled a poskytne potřebnou péči  

- strávníci se během stravování chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv 

projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči mladším a slabším),       

v opačném případě je věc řešena se zákonným zástupcem, který má 

povinnost dítě poučit a snažit se těmto konfliktům předcházet 

 

Článek 5 

 

5.  Pravidla pro zacházení s majetkem školní jídelny 

- strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním   

stravováním 

- strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny  

 

Článek 6 

 

6.  Poučení o povinnosti dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

 

Všichni účastníci (děti, jejich zákonní zástupci, zaměstnanci) jsou poučeni o 

povinnosti dodržovat vnitřní řád školní jídelny a jsou prokazatelně seznámeni s jeho 

zněním. 

 

Děti byly seznámeny s vybranými částmi tohoto řádu, forma seznámení 

odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí. 

S obsahem vnitřního řádu školní jídelny jsou zákonní zástupci dětí seznámeni 

na třídních schůzkách, prostřednictvím informačních nástěnek v MŠ a na 

webových stránkách školy www.msvimperk.cz 

 

 

 

http://www.msvimperk.cz/
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Článek 7 

 

7. Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 

1. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán na provozní poradě dne 30.08.2022. 

2. Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy. 

3. Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 01.09.2022. 

4. Veškeré dodatky, případně změny tohoto Vnitřního řádu školní jídelny mohou  

být provedeny pouze písemnou formou a budou s nimi seznámeni všichni 

zaměstnanci mateřské školy a zákonní zástupci dětí. 

 

 

 

 

 

 

Ve Vimperku, dne 31. 08. 2022    Mgr. Ladislava Slavíková 

       ředitelka školy v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1  Ceny stravného platné od 1. 5. 2022 

Příloha č. 2 Seznámení s Vnitřním řádem ŠJ 
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Příloha č. 1 
 

 

Ceny stravného platné od 1. 5. 2022 

 

 

 

Poplatky za stravování dětí do 6let (včetně nápoje) 

 

  

Přesnídávka     10,00 Kč  

Oběd      23,00 Kč  

Svačina         9,00 Kč  

Celodenní stravování ……………..…. 42,00 Kč 

 

 

 

Poplatky za stravování dětí, které během školního roku dovrší 7 let (včetně nápoje) 

 

 

Přesnídávka     11,00 Kč   

Oběd      24,00 Kč   

Svačina       9,00 Kč  

Celodenní stravování ………….....….. 44,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


