
Vnitřní řád školní jídelny
Mateřské školy Svéradice, okres Klatovy, – příspěvkové organizace

pro děti Mateřské školy Svéradice okres Klatovy –příspěvkové
organizace,který je platný i v době omezení v důsledku koronaviru, nebo

jiné vysoce infekční nemoci.

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  vyhláška  o  školním  stravování)  a  dalšími
hygienickými předpisy. 

Typ zařízení MŠ – S CELODENNÍM PROVOZEM

VŠJ:            Aneta Kvardová

kuchařka:   Marie Šrámková

Organizace provozu školního stravování

 Při  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy vyplní  zákonný zástupce  žáka,  který  požaduje
stravování pro své dítě, přihlášku ke stravování,

 jídla  podávaná v rámci  školního stravování  strávníci  konzumují  v  jídelně mateřské
školy na místě určeném ke stravování

 není povoleno vynášení jídla, nádobí ani jiných předmětů, které jsou majetkem školní
jídelny mimo prostory jídelny

 úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu (pouze cena potravin)
ve smyslu vyhlášky o školním stravování

 školní stravování se řídí výživovými normami,
 zákonný  zástupce  je  povinen  v době  nepřítomnosti  odhlásit  žáka  ze  stravování

nejpozději do 8.00 hodin na telefonním čísle  376 514 348  nebo sms na tel:376 514
348.

 pokud dítě z důvodů nepředvídané nemoci nelze včas odhlásit, mohou rodiče stravu
v 1. den nemoci odebrat do vlastních jídlonosičů přímo ve školní jídelně

 stravné se hradí inkasem zpětně na účet školy 27- 216 355 0217/0100 za odebrané
obědy nejdéle do 15. dne v následujícím měsíci,

 pokud zákonný zástupce  dítěte  opakovaně neuhradí  úplatu  za školní  stravování  ve
stanoveném termínu, a nedohodne s vedoucí školní jídelny jiný termín, může být tato
skutečnost důvodem k vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání 

 připomínky ke stravování, dotazy, případně problémy je nutné řešit neprodleně přímo
s vedoucí ŠJ buď osobně, nebo telefonicky na čísle 721 588 658

 poplatky za stravné platné od 1.9.2021
 Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 3-6 let:

Přesnídávka 9,-Kč oběd 23,-Kč                                    celkem 32,-Kč
Přesnídávka 9,-Kč oběd 23,-Kč svačina  8,-Kč celkem40,-  Kč
                                                                                         (36,- oběd + 4,-pitný režim)   
                          

 Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v mateřské škole (děti 
s odkladem školní docházky):
Přesnídávka 8,-Kč oběd 24,-Kč celkem32,-Kč



Přesnídávka 8,-Kč oběd 24-Kč svačina  8,-Kč celkem40,-Kč
Finanční norma pro dospělé – 37,- Kč
Zaměstnanci hradí 27,- Kč. FKSP hradí 10,- Kč.

DĚTI BĚHEM CELÉHO DNE MAJÍ K DISPOZICI PITNÝ REŽIM – OVOCNÉ 
ČAJE, VITAMÍNOVÉ NÁPOJE, OVOCNÉ ŠŤÁVY, VODA S CITRONEM.
Systém podávání jídla – obslužný a samoobslužný.

Časový odstup jídel 3 hodiny
Svačina:                      9:00   – 9 .30
Oběd:                         12:00 – 12:45
Odpolední. Svačina   14:30 -  15:00

 dohled  nad  dětmi  zabezpečují  pedagogičtí  pracovníci  mateřské  školy  v době
stravování 

 pokud  dojde  k rozbití  nádobí  nebo  potřísnění  podlahy  potravinami,  jsou  za  úklid
zodpovědní pedagogičtí pracovníci, kteří konají dohled nad dětmi při stravování, tak,
aby  nedošlo  k ohrožení  bezpečnosti  dětí,  úklid  provede  nepedagogický  pracovník
školy, který je při stravování dětí přítomný 

 jídelní  lístek a  ostatní  informace týkající  se stravování,  jsou vyvěšeny na nástěnce
v chodbě mateřské školy,  a na internetových stránkách školy,

 za seznámení žáků s „Vnitřním řádem školní jídelny“ je odpovědná ředitelka mateřské
školy

 seznámení dětí  s „Vnitřním řádem školní jídelny“  provedou pedagogičtí  pracovníci
mateřské školy a učiní o tom zápis do třídní knihy,

 zákonní zástupci dětí budou seznámeni s řádem školní jídelny při podpisu přihlášky
dítěte ke stravování ve školní jídelně.

Mimořádná opatření týkající se změn v provozu a organizaci školního 
stravování po dobu možné nákazy koronavirem

 stravování  je  pro  žáky  mateřské  školy  po  dobu  omezení  v důsledku  koronaviru
naplánováno  tak,  aby  nedocházelo  k hromadění  větších  skupin  dětí  při  stravování
takto:

 přesnídávka:
malé děti -8,30 hodin
starší děti – 9,00 hodin
- děti si před konzumací stravy řádně umyjí a vydezinfikují ruce
- děti  si jednotlivě budou brát tácky s připravenou stravou (pečivo i ovoce nebo

zeleninu), kterou jim podá pedagogický nebo nepedagogický pracovník za pomocí
servírovacích kleští, nebo rukavic.

- děti si mohou přidávat pečivo nebo ovoce a zeleninu pouze pomocí servírovacích
kleští nebo za pomocí pedagogických nebo nepedagogických pracovníků

- použité nádobí děti vrací na určené místo
 oběd

malé děti – 11,30 hodin
velké děti – 12:10hodin
- děti si před konzumací stravy řádně umyjí a vydezinfikují ruce



- děti  jednotlivě budou mít připravené talíře na polévku, příbor a sklenice s pitím na
svých místech u stolečků

- polévku  jim  nalévá  pedagogický  nebo  nepedagogický  pracovník  vybavený
ochrannými rukavicemi

- pro  hlavní  jídlo  si  děti  budou  chodit  po  stolečcích  k  okénku  s talíři  s jídlem
nandaným na talířích  

- použité nádobí děti vrací na určené místo
- pokud si děti budou chtít přidat, zajistí přidání pedagogové.

 Svačina ( z důvodu malého počtu dětí svačina společná, rozestupy židliček u stolečků)
malé děti – 14,30 hodin
velké děti – 14,30hodin
- děti si před konzumací stravy řádně umyjí a vydezinfikují ruce
- děti  si jednotlivě budou brát tácky s připravenou stravou (pečivo i ovoce nebo

zeleninu), kterou jim podá pedagogický nebo nepedagogický pracovník za pomocí
servírovacích kleští

- děti si mohou přidávat pečivo nebo ovoce a zeleninu pouze pomocí servírovacích
kleští nebo za pomocí pedagogických nebo nepedagogických pracovníků

- použité nádobí děti vrací na určené místo

 děti si nebudou sami natáčet nápoje ani brát doplňky stravy ve formě ovoce, mléčných
pokrmů….. ani příbory

 Kuchařky budou dětem i dospělým vydávat stravu s ochranou úst a nosu rouškami
nebo bezpečnostními štíty a při vydávání stravy budou používat jednorázové rukavice

Ve Svéradicích 30.6.2021                         Jméno ředitelky: Naďa Klasová
 


