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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č. j.    154/2022   16 /2022                       

Vypracoval: Jiřina Havlíková, ředitelka školy  

Schválil: Jiřina Havlíková, ředitelka školy  

Směrnice nabývá platnosti dne: 31. 8. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných 
dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
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I. Provozní řád školní jídelny 
 
1. Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními 
předpisy a směrnicemi: 
 
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 137/2004 Sb. o hygienických  požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny  
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení 
- Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování 
- Provozní řád, Stravovací řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní 
náplně, Pokyny BOZP . 
 
2. Zaměstnanci ŠJ dodržují: a) stanovený pitný režim dětí 
                          b) technologické postupy a normy při přípravě jídla 
                               - norma syrového masa   
                               - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje.  
3. Zaměstnanci ŠJ vedou předepsanou evidenci. 
 
4. Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním 
   průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán. 
 
5. Rodiče mají právo vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ. 
 
6. Rodiče dětí se s Vnitřním řádem školní jídelny seznamují na začátku šk. roku na 
informativní schůzce, v průběhu roku je řád k nahlédnutí u hospodářky školy a zveřejněn na 
webových stránkách školy. 
 
 
 

II. Stravovací řád, práva a povinnosti dětí 
 
1. Děti jsou stravovány v celodenním režimu, stanovený základní denní režim může být 
pozměněn v případě, že to vyplývá ze změny školního vzdělávacího programu (v případě 
výletů, exkurzí a další). Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno 
předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo. 
 
2. Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách: 
- přesnídávka:  v 9:00 hodin 
- oběd:   ve 12:00 hodin 
- svačina:  v 15:00 hodin.  
 
3. Úplata za školní stravování dítěte v mateřské škole: 
- forma výše uvedené úhrady je rodičům dětí přijatých do Mateřské školy, Praha 4, Hroncova  
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1882 oznámena prostřednictvím lístečku s podklady k úhradě plateb za školní vzdělávání a 
stravování na začátku každého školního roku (zákonní zástupci se tyto informace mohou 
dozvědět již při zápisu do mateřské školy z webových stránek školy nebo telefonickým 
dotazem 
 
Platba je uskutečňována: 
- bezhotovostně, mimořádně hotovostně na 21 dní aktuálního měsíce 
 
 
do 15. dne v aktuálním měsíci, pokud není dohodnuto individuálně jinak s hospodářkou nebo 
ředitelkou školy 
bezhotovostně na běžný účet mateřské školy (Česká spořitelna a.s. Praha 4,  č. ú: 779 
33319/0800) + variabilní symbol (přidělený hospodářkou školy), hotovostně do pokladny 
školy (zajišťuje hospodářka školy). 
            
 
Výše stravného na 1 dítě a 1 den dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění 
pozdějších změn, se dělí podle věkové skupiny: 
 
Děti do 6ti let:      47,- Kč    
                                           
Děti nad 6 let (s OŠD):    51,- Kč    
 
 
4. Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit prostřednictvím aplikace LYFLE nebo telefonicky do 
třídy první den absence, nejpozději do 7.30 h, jinak je stravné účtováno stravné v plné výši. 
 
5. V první den náhlé nepřítomnosti si neodhlášený,  nebo pozdě odhlášený (po 7:30) oběd 
mohou zákonní zástupci vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách. Doba vydávání těchto 
obědů je od 11.30 hod do 11.45 hod v kuchyni mateřské školy.   
 

6. Odchod dítěte po obědě je nutné nahlásit nejpozději do 8:30 hodin. 
 
 
 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti dětí 
 

Děti se stravují ve svých třídách pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků, 
případně jiných pověřených zaměstnanců školy. 
 
 
 

IV. Zacházení dětí s majetkem školy 
 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání a stravování dětí v MŠ dbají pedagogičtí 
pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s vybavením tříd a také nepoškozovaly ostatní 
majetek školy. 
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V. Informace o stravování v MŠ 
 
1. Mateřská škola učí děti správným stravovacím návyků: 
- tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku 
- ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových 
salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků 
- je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem, voda (součástí pitného režimu 
není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce, svačině a pokud druh jídla dovoluje i k obědu) 
- po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického 
problému (potravinové alergie, bezlepková dieta, bezlaktózová dieta apod.)  
  
2. Pravidla pro tvorbu jídelního lístku 
- řídí se platnými vyhláškami 
- podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“, (spotřební koš  je evidence jednotlivých 
složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma) - jeho plnění zaručuje pestrost 
a vyváženost stravy. 
 
 
3. Orientační měsíční přehled pro dodržení daných pravidel dle nutričního doporučení  
 
Svačiny a přesnídávky   
Luštěninová pomazánka min. 2x 
Zeleninová pomazánka min. 2x 
Rybí pomazánka min. 2x 
Tvarohové pomazánky) min. 3x 
Pečivo – žitné, celozrnné, vícezrnné (s vyšším 
obsahem vlákniny) 

max. 8x 

Zelenina a ovoce jako součást vždy, pokud pokrm kombinaci dovoluje 
Uzeniny a paštiky 0 
Polévky   
Zeleninová 12x 
Luštěninová 3-4x 
Rybí 1x 
Masové (vývar, masový krém apod.) 3-5x 
Jiné (drožďová, houbová, krupicová apod.) dle uvážení a vhodné kombinace 
Obilné zavářky (jáhly, vločky, krupky, pohanka, 
bulgur apod.) 

min. 4x 

Kombinace polévek a hlavních jídel většinou vhodná kombinace 
Hlavní jídla   
Drůbež  (krůta, kuře, slepice), králík aj. 3x 
Ryby 2-3x 
Hovězí maso 4x 
Vepřové maso max. 4x 
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Bezmasé nesladké jídlo (včetně luštěnin) 4x 
Sladké jídlo max. 2x 
Luštěniny 2x 
Uzeniny 0 
Přílohy   
Obiloviny (těstoviny, rýže, kuskus apod.) 7x 
Houskový knedlík max. 2x 
Zelenina   
Zelenina čerstvá min. 8x 
Tepelně upravená zelenina min. 4x 
Nápoje   
Denně čaj ovocný, voda vždy 
Pokud je mléčný, výběr i z nemléčného vždy 
 
 
 
 
 
 
  V Praze dne 31. 8. 2022                                                                                 Jiřina Havlíková 
                   ředitelka školy 
 
 
 


