
Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu 
 

  

Vnitřní řád školní jídelny 
Č.j. :30-5/2006/RE 

 

Adresa školy : Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu 

Telefon : 465 53 10 57 

  

Vedení:  vedoucí ŠJ Romana Saturová 

 

1)Zásady provozu 

Provoz  ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a 

hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování 

spotřebního koše vybraných potravin. 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. 

 

2)Provoz ŠJ 

Výdejní doba  pro děti a zaměstnance    od 11,30    

  pro odběr do jídlonosičů -1. den nemoci, pokud dítě nebylo odhlášeno 11,00  – 11,15  

   poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob 

 

3)Výše stravného 

Výše stravného je určena předpisem v základních kategoriích činí : 

pro děti    3 – 6 leté, celodenní docházka         45,00 Kč    přesnídávka    8,-Kč 

         oběd            27,-Kč + 2,-Kč pitný režim 

                     svačina 8,- Kč 

 

 

            7 leté a starší, celodenní docházka   50,00 Kč   přesnídávka      9,- Kč 

                     oběd              30,-Kč + 2,-Kč pitný režim 

         svačina   9,- Kč 

 

Za celodenní pitný režim je započteno k ceně oběda 2,-Kč. 

 

4)Placení stravného 

Stravné a školné se platí přes účet – Povolením k inkasu - se splatností k 20.v měsíci. 

Vyúčtování se provádí 1x ročně – srpen.  

 

5) Přihlášky ke stravování 

Rodiče jsou povinni nahlásit nástup dítěte do MŠ po nemoci, po prázdninách apod. 

 

6) Odhlášky ze stravování 

se provádí – písemně na kalendáře v šatnách dětí,  v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle:      

465 53 10 57, každý pracovní den v době od 6,15 hodin do 13.00 hodin pro následující den. 

Odhlášky na týž den pouze v pondělí od 6,15 do 7,00 hod- pokud oběd neodhlásíte, bude uvařen a 

můžete si ho odebrat do jídlonosiče mezi 11.00 a 11.15 hod. – zvoňte u dveří kuchyně. 

 

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 

 

9) Doba prázdnin, případně mimořádného volna. 

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou 

s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do MŠ. 

 

10) Jídelní lístek  

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce u vchodu do MŠ a na web. stránkách MŠ 

 



 

 

11) Jídlo uvařené ve školní kuchyni je určeno k přímé konzumaci v jídelně MŠ § 119 Školského 

zákona. Pokud si odnášíte jídlo domů, jak neodhlášený oběd, tak svačinu, musí se jídlo zkonzumovat 

do 2 hodin od uvaření a výdeje v MŠ. Za další skladování nenese školní jídelna odpovědnost. 

 

12) Doklad o úhradě stravného i školného bude vydán na základě požadavku  zákonných 

zástupců dítěte. 

 

 

 

13) Dotazy, připomínky 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí. Od 1.1.2015 

vám také ona vydává potvrzení o zaplaceném školném pro účely daňových úlev. 

 

 

V České Třebové dne 1.9.2022 

      

 

   

 

……………………………………….

.  

        ředitelka školy,                vedoucí ŠJ 


