
 

Vnitřní řád školní jídelny 
 

 

Mateřská škola Radovesice, příspěvková organizace 

Radovesice 97 

410 02 Radovesice 

 

Vnitřní řád nabývá platnosti i účinností dne 1.9. 2022 

 

 

1. Údaje o zařízení 

 
Ředitelka školy: Veronika Kučerová 

Vedoucí ŠJ: Jitka Hrzánová 

Kuchařka: dle situace 

IČO školy: 727 44 103 

 

2. Provoz školní jídelny 
 

- školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ a zaměstnanců MŠ 

- provoz se řídí: 

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

 zákonem č. 258/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 zákonem č. 258/2004 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

předpisů ve znění pozdějších předpisů 

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

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších 

předpisů 

 vyhláškou č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 

způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 

 nařízením ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnosti potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti 

potravin 

 nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin 

 FN/metodikou spotřebního koše 

 Systémem HACCP (systém kritických bodů) 

 EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR- vyhláška 

113/2005 Sb. O způsobu označování potravin 

 

 

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných 

potravin. 

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo 

první den neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče od 11:00 

do11:15 hod. 

 

3. Režimové požadavky 
 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ JÍDELNY:  po – čt 6:00 – 14:30 hod, pá 6:00 – 14:30 

 



 

Výdej stravy TŘÍDA HOUSENEK 

 přesnídávka – 8:15 hod 

 oběd MŠ – 11:15 hod 

 odpolední svačina – 14:15 hod 

 

Výdej stravy TŘÍDA MOTÝLCI 

 přesnídávka – 8:30 hod 

 oběd MŠ – 11:30 hod 

 odpolední svačina – 14:30 hod 

 

VÝDEJ STRAVY PROBÍHÁ VE TŘÍDĚ HOUSENEK I VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ. 

VE TŘÍDĚ HOUSENEK JE STRAVA PORCOVÁNA V KUCHYNI ŠKOLY A TAKTO 

PŘEVEZENA VOZÍKEM DO TŘÍDY HOUSENEK. MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ PROBÍHÁ 

NÁSLEDNĚ V KUCHYNI ŠKOLY.  

VÝDEJ STRAVY PROBÍHÁ VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ TAK, ŽE STRAVA JE PORCOVÁNA 

V KUCHYNI ŠKOLY A PŘIPRAVOVÁNA NA JEDNOTLIVÉ TALÍŘE  A DOPRAVOVÁNA 

JÍDELNÍM VÝTAHEM, KDE JSOU TALÍŘE SE STRAVOU DÁVÁNY NA VOZÍK A VOZÍKEM 

PŘEPRAVENA DO TŘÍDY MOTÝLKŮ. MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ PROBÍHÁ NÁSLEDNĚ 

V KUCHYNI ŠKOLY.  

 

Stravovací dobu dětí v MŠ je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle 

HACCP. 

Možnosti přídavku jídla, kdykoliv o to strávník požádá, při výdeji stravy. 

 

Výše stravného: 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

platné od 1. 1. 2012. 

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

podle bodů 1 – 4. 

 

Výše stravného: 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

platné od 1. 1. 2012. 

 

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

podle bodů 1 – 4. Dvouleté děti jsou zařazeny do skupiny 3 – 6 let.  

 

1. celodenní stravování 3 – 6 let 

celkem: 41 KČ   (přesnídávka 9 KČ, oběd 23 KČ, svačina 9 KČ) 

 

2. polodenní stravování 3 – 6 let 

celkem:  32 KČ (přesnídávka 9 KČ, oběd 23 KČ) 

 

3. Celodenní stravování 7 let 

celkem: 45 KČ (přesnídávka 10 KČ, oběd 25 KČ, svačina 10 KČ) 

 

4. polodenní stravování 7 let 

celkem: 35 KČ  (přesnídávka 10 KČ, oběd 25 KČ) 

 

5. zaměstnanci MŠ 

oběd: 31 KČ (z toho 15 KČ vlastní režie, příspěvek 16 KČ z FKSP) 

 



 

Způsob úhrady: Platby probíhají formou inkasní platby či platby v hotovosti hle dohody se 

strávníky k 15. dni v měsíci následujícího inkasem na účet mateřské školy číslo 94-

3510780207/0100. Platby probíhají dohromady (tedy školné i stravné v jedné platbě). Platby za 

stravu probíhají měsíc zpětně.  V případě, že platba nebude provedena je zákonný zástupce povinen 

platbu uhradit v nejbližším možném termínu nejpozději k 31. dni měsíce, kdy je provedena platba. 

Platbu uhradí zákonný zástupce či strávník buť v hotovosti nebo převodem na účet školy. V případě, 

když 15. den v měsíci připadne na víkend či státní svátek úplata či stravné bude strženo hned v 

nejbližším možném termínu po tomto dni. 

Přihlášení strávníků: zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování v MŠ 

Odhlášení strávníků: zákonný zástupce odhlásí dítěti stravu telefonicky nebo osobně do 8 hodin 

téhož dne. 

 

4. Informace o označování alergenů ve školní jídelně 

 
 Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle. 
Odvolání na legislativu: EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR- 

vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin 

Alergeny: Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 

3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v 

nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků 

veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren 

apod. Tedy školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Ve spolupráci se 

zákonnými zástupci dětí, které mají potravinovou alergii prokázanou (nutné doložení 

lékařského vyjádření) je možné brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto 

skutečnost musí každý zákonný zástupce okamžitě nahlásit učitelce MŠ či vedoucí školní jídelny. K 

případným žádostem  přistupujeme individuálně dle možností školního stravování.  Školní 

stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem. 

Naše školní jídelna tyto informace zveřejňuje. Označení přítomnosti alergenu je na jídelním lístku. 

Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě 

jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Jídelní lístek a seznam alergenů je vyvěšen na chodbě MŠ . 

Změna jídelníčku a alergenu vyhrazena. Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením 

nemusí zabývat. Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí stravování ŠJ. 

 

 Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 

EU 

 

Seznam alergenů 

Nové označení od 01.11.2015 

           Kód Popis 

 --- ------------------------------ 

01 Obiloviny obsahující lepek (01a Obiloviny - pšenice 01b Obiloviny - žito 01c Obiloviny - 

ječmen 01d Obiloviny - oves 01e Obiloviny - špalda 01f Obiloviny - kamut 01g Obiloviny - 

hybridní odrůdy) 

 02 Korýši 

 03 Vejce 

 04 Ryby 

 05 Arašídy (podzemnice olejná) 

 06 Sójové boby (sója) 

 07 Mléko 

 08 Ořechy, mandle, pistácie (08a Skoř. plody – mandle08b Skoř. plody - lískové ořechy 08c Skoř. 

plody - vlašské ořechy 08d Skoř. plody - kešu ořechy 08e Skoř. plody - pekanové ořechy 08f Skoř. 

plody - para ořechy 08g Skoř. plody - pistácie 08h Skoř. plody – makadamie) 



 

 09 Celer 

10 Hořčice 

11 Sezamová semena 

12 Oxid siřičitý a siřičitany 

 13 Vlčí bob 

14 Měkkýši  
 

5. Zaměstnanci školní jídelny 
vedoucí školní jídelny – Jitka Hrzánová 

kuchařka – dle situace 

 

6. Závěrečné ustanovení 
S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni zákonní zástupci dětí i zaměstnanci MŠ. 

Provozní řád byl projednán a nabývá platností 1.9. 2022 

Je uložen v kanceláři MŠ a vyvěšen na nástěnce. 

 

V Radovesicích 19. 8. 2022 

 

 

……………………………………………..               ..……………………………………...… 

Jitka Hrzánová – vedoucí ŠJ                                               ředitelka  


