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Č.J.:  MŠ Ř 8/2021 Účinnost od:  1.9.2021 

Spisový znak:               8 Skartační znak:   A 

 

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny 

 
Mateřská škola Praha-Kolovraty, K Poště 688/11a, 103 00 Praha 10-Kolovraty 
  

 

Úvod 
 

Vnitřní řád školní jídelny- výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní 

jídelny-výdejny určené ke stravování dětí zapsaných v mateřské škole a zaměstnanců školy. 

Školní jídelna-výdejna dováží stravu ze Školní jídelny Kolovraty, pro zaměstnance obědy, pro 

děti přesnídávky, obědy, svačiny, pitný režim. 

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny je závazný pro zaměstnance a zákonné zástupce dětí. 

 

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny je zpracován v souladu s: 

-zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších přepisů 

-vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění 

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

-vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

 

Provozní podmínky 

Školní jídelna-výdejna je součástí každé třídy mateřské školy. 

Kuchařky, které zajišťují dovoz stravy ze Školní jídelny Kolovraty a její výdej, jsou 

zaměstnanci MŠ Praha – Kolovraty. 

Školní jídelna-výdejna zajišťuje výdej stravy ve dnech, kdy probíhá vzdělávání dětí. 

Výdej stravy je přizpůsoben režimu dne. 

Evidenci stravovaných vede vedoucí Školní jídelny Kolovraty na základě elektronické 

přihlášky ke stravování na www.zskolovraty.cz 

Dotazy, podněty, připomínky a stížnosti mohou podávat zákonní zástupci a zaměstnanci 

přímo vedoucí Školní jídelny Kolovraty, ředitelce a zástupkyni MŠ Praha –Kolovraty. 

 

Stravné 

Výše stravného je určena podle vyhlášky MŠMT Č. 107/2005 o školním stravování, ve znění 

pozdějších předpisů, podle kategorií. 

Úplatu za stravování dítěte v mateřské škole stanovuje vedoucí Školní jídelny Kolovraty paní 

Lenka Semerádová.  

 

Děti do 6 let celodenní  800,- Kč (40,- Kč denně) 

Děti do 6 let polodenní  640,- Kč (32,- Kč denně) 

Děti sedmileté celodenní  880,- Kč (44,- Kč denně) 

Děti sedmileté polodenní  720,- Kč (36,- Kč denně) 

(Do kategorie děti sedmileté je zařazeno dítě, které dosáhne 7 let v průběhu školního roku 

2021/2022 tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022).  

 

Kalkulace stravného: 

Přesnídávka  8,- Kč 

Oběd  20,- Kč (sedmiletí 24,- Kč) 

Svačina 8,- Kč 

Pitný režim 4,- Kč 
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Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a 

v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (561/2004 Sb., 

školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

   

Všechny platby probíhají z bezpečnostních a organizačních důvodů platebním příkazem na 

účet Školní jídelny Kolovraty  

č.ú. 35-0292297319/0800, VS registrační číslo přidělené při zápisu  

 

Úplata za školní stravování je splatná do 10. dne předcházejícího měsíce na měsíc 

následující zálohově. 

Platbu v hotovosti lze provádět pouze výjimečně po dohodě vedoucí Školní jídelny Kolovraty 

paní Semerádovou. 

 

Odhlášení stravy v případě nepřítomnosti dítěte lze nejpozději den předem telefonicky na tel. 

čísle 267711444 nebo přes emailovou adresu skolnijidelna@email.cz . V případě nemoci do 

7 hod. téhož dne. Později nelze stravu odhlásit. 

V mateřské škole možno odhlásit osobně nebo telefonicky na tel. 267711342 (pracoviště 

K Poště), 222356197 (pracoviště Měsíčková) 

První den nemoci dítěte je možné si stravu vyzvednout v příslušné třídě ve 12 hodin po 

předchozí domluvě do přinesených nádob. 

Vyúčtování přeplatků stravného provádí vedoucí Školní jídelny Kolovraty jedenkrát ročně, po 

ukončení prázdninového provozu mateřské školy. 

 

 

Podmínky stravování 

Dítě se v mateřské škole stravuje vždy, pokud je přítomno. Stravu lze přizpůsobit délce 

pobytu dítěte v mateřské škole (celodenní, polodenní). 

Strava je vydávána v časových intervalech: 

Přesnídávka: 9.00 - 9.30 

Oběd: 11.45 – 12.30 

Svačina: 14.00 – 14.30 

 

V případě alergie potvrzené lékařem (celiakie, alergie na mléčnou bílkovinu…) je třeba 

způsob stravování projednat s vedoucí Školní jídelny Kolovraty. Zákonní zástupci mohou 

donášet v těchto případech stravu do mateřské školy, kuchařky zajistí její výdej. 

V případě potřeby mohou zákonní zástupci dítěte dojednat úlevu od některých potravin ze 

zdravotních důvodů (citrusové plody, jablko, paprika, vařené vejce, mléko….). 

V případě nové kalkulace ceny stravného budou zákonní zástupci nejméně 30 dní předem 

informování na nástěnkách v šatně a na webových stránkách mateřské školy. 

 

Pitný režim 

Nabídku nápojů (voda, čaj) mají děti k dispozici po celou dobu provozu mateřské školy. 

Mohou si zvolit dle vlastní preference. Děti pijí dle vlastní potřeby, jsou pedagogy 

motivovány k dodržování pitného režimu. 

 

Jídelní lístek 

Jídelníček sestavuje vedoucí Školní jídelny Kolovraty v souladu s předpisy a spotřebním 

košem.  

Jídelníček je sestavován týden předem a je zveřejněn na nástěnce v šatně. 
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K případným změnám jídelníčku je oprávněna pouze vedoucí školní jídelny. 

 

Organizace výdeje jídla 

Strava je dovážena ze Školní jídelny Kolovraty do výdejen na přepravních vozících 

(automobilem do pracoviště Měsíčková) a je uložena v termoportech a plastových boxech. 

Nápoje v termosech a nerezových konvích. 

Z výdejen stravu vydávají kuchařky-zaměstnanci MŠ Praha Kolovraty. 

 

Svačinu a přesnídávku děti dostávají na své místo u stolečku, je zrušen samoobslužný způsob 

servírování (opatření v době epidemie covid-19). 

Použité nádobí odnáší děti na odkládací stolek k tomuto účelu určený. 
 

Polévka rozlévána přímo na stolech obsluhou výdejny. Děti usedají ke stolečku až po mírném 

zchlazení polévky 

Jídlo je servírováno postupně na talíře a samoobslužně ze servírovacího vozíku, k tomuto 

účelu určenému, odebíráno dětmi. 

Dětem 3 až 4 letým hlavní jídlo v případě potřeby pomáhá pí. učitelka odnést ze servírovacího 

stolku. 

Použité nádobí odnáší děti na odkládací stolek k tomuto účelu určený. 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

Během výdeje a konzumace stravy dohlíží na bezpečnost dětí pedagogické pracovnice. 

Děti jsou vedeny k bezpečnému a kulturnímu chování během stolování. 

Dětem je vydávána kvalitní strava dle hygienických zásad a předepsaných norem. 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny je zveřejněn na nástěnkách v šatnách a na 

www.mskolovraty.cz 

 

 

 

 

 

 

V Kolovratech 1.9.2021                                                        Ing. Michaela Konečná 

                                                                                               ředitelka MŠ-Kolovraty 


