
Mateřská škola Mikulášovice,okres Děčín, příspěvková organizace 

407 79 Mikulášovice č.p.1066  

   IČO: 71011293 

 Vnitřní řád školní jídelny – č.j. 3/2020, výňatek pro rodiče 

Adresa školy: Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace 

Telefon:          412 394 136, mobil : 604 585 503 

E-mail:            mikulasovice@tiscali.cz , www.ms-mikulasovice.cz 

Zaměstnanci :    vedoucí ŠJ  p. Bubnová Ivana 

      pokladní ŠJ p. Bubnová Ivana 

             kuchařka        p. Vokounová Lenka 

             kuchařka        p. Kovaříková Jiřina 

 Kapacita ŠJ:   90 strávníků 

 

1) Zásady provozu 

 
Školní stravování se řídí : školským zákonem č.561/2004 Sb. v platném znění  podle §119 

zákona, vyhláškou ministerstva školství o školním stravování ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

ministerstva financí č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na 

nákup potravin a spotřebním košem. 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí ŠJ. 

 

Sestavování jídelního lístku provádíme podle zásad racionální výživy.Pestrost jídel 

uplatňujeme tak,aby byla zajištěna nejen během dne,ale i týdne a celého měsíce.Dbáme o 

střídání jídel masitých, polomasitých bezmasých a zeleninových. Syrovou zeleninu a ovoce 

podáváme podle možnosti co nejčastěji. 

Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v každém pavilonu vždy na aktuální týden a na 

webových stránkách mateřské školy. 

Vedení  školní jídelny může z provozních důvodů jídelní lístek pozměnit. 

 

2) Provoz ŠJ 

 
Pracovní doba zaměstnanců    6.00 -14.30 hodin        

Příprava stravy   vlastní, dle norem 

Podávání stravy    přesnídávka  - 8,30 hodin 

                oběd -  11,30 hodin 

     svačina  : 14,00 hodin 

3) Výše stravného 

 
Výše stravného je dána vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb. kterou se mění  ve 

znění pozdějších předpisů 

1.věková skupina 
Cena pro 1 dítě ve věku od 3-6 let v naší MŠ :  přesnídávka   9,00 Kč 

       oběd             17,00 Kč 

       svačina   9,00 Kč 

       Celkem              35,00 Kč 
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2.věková skupina 
Cena pro 1 dítě ve věku od 7-10 let v naší MŠ: přesnídávka   9,00 Kč 

       oběd              18,00 Kč 

       svačina    9,00 Kč 

       Celkem           36,00Kč 
 

4) Placení stravného 

 
Placení se provádí bezhotovostně – převodním příkazem a složenkami na účet MŠ , číslo 

925791369/0800 

Variabilní symbol pro platbu složenkou je číslo strávníka,specifický symbol je měsíc platby.  

Každý strávník je povinen svou částku zaplatit měsíc předem. 

Pokud stravné nebude včas uhrazeno, má ředitelka právo dle školského zákona 561/2004 Sb. 

§35 – 1) odst. d) ve znění pozdějších předpisů ukončit předškolní vzdělávání. 

Ve výjimečných případech je možné platbu stravného zaplatit v hotovosti u vedoucí 

stravování se souhlasem ředitelky mateřské školy. 

 

8) Vyúčtování stravného   
 

Vyúčtování přeplatků se provádí průběžně každý měsíc. Při ukončení docházky dítěte do 

mateřské školy je přeplatek rodičům vrácen v hotovosti na mateřské škole. 

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedením mateřské školy. 

 
9) Přihlašování a odhlašování stravy  

 
Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke školnímu 

stravování při prvním nástupu do mateřské školy na celou dobu předškolního vzdělávání 

dítěte. 

V případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte musí zákonný zástupce dítěte včas odhlásit 

stravu.Strava se odhlašuje den předem nebo ten den do 8.00 hodin osobně či telefonicky, lze 

také zanechat vzkaz na záznamníku služebního mobilního telefonu na čísle 604 585 503.  

 
Zákonný zástupce dítěte svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s výše 

uvedenými informacemi a zavazuje se k jejich dodržování. 

 
 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………….. 

 

Datum podpisu: …………………. 


