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Základní ustanovení 

Tento vnitřní řád upravuje podmínky a možnosti stravování ve školní jídelně, která je 

příspěvkovou organizací. 

 Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí tří věkových kategorií: děti MŠ 3–6 let a 7-10 

let, žáků ZŠ 7–10 let a 11–14 let. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců, 

zaměstnanců MŠ, zaměstnanců ZŠ a dále poskytuje stravovací služby pro cizí strávníky. 

Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování. 

Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy: 

✓ zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

✓ zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

✓ vyhláškou č.107/2005 sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

✓ vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve 

znění pozdějších předpisů, 

✓ vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených USC, ve znění pozdějších předpisů, 

✓ zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 

122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné 

zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole 

a ve školském zařízení podle § 119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, 

že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají  
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., 

o školním stravování považován za pobyt ve škole. 

✓ od 13.1.2015 nabývá účinnost Nařízení Evropského parlamentu Rady EU č. 

1169/2011 informace o potravinách spotřebitelům. 

 

Jídelní lístek 

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin 

stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění.  

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí 

vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. 

Strávníkům v MŠ a ZŠ je denně nabízen v rámci pitného režimu neochucený nápoj (voda), 

ochucený nápoj (čaj, džus, sirup, vitamínový nápoj) a mléko. 

U jídelního lístku je vždy vyvěšen seznam sledovaných 14 alergenů, které budou na jídelním 

lístku vyznačeny pod uvedeným číslem. Rozlišení jednotlivých obilovin obsahující lepek je 

možné zjistit na vyžádání u vedoucí ŠJ nebo v kuchyni ŠJ. 

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách ve ŠJ, MŠ, ZŠ a na internetových stránkách MŠ 

Vacenovice www.msvacenovice.cz nejpozději v pátek na další týden.  

Změna jídelního lístku je vyhrazena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msvacenovice.cz/
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Pravidla pro stravování dětí MŠ 

Každý rodič je povinen vyplnit za své dítě před nástupem do MŠ „Přihlášku 

ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky do MŠ a předat do ŠJ paní 

vedoucí. Rodiče řádně označí všechny přihlášené dny ke stravě. Jakékoli změny, které 

nastanou v průběhu poskytování stravování je povinen rodič neprodleně nahlásit opět 

v kanceláři školní jídelny – osobně nebo telefonicky (změna čísla účtu, adresy, telefonního 

čísla, přechod na jinou školku, ukončení stravování aj.). 

Pro děti v MŠ zajišťujeme celodenní stravování ve formě přesnídávky, obědu a svačinky + 

pitný režim nebo polodenní stravování ve formě přesnídávky, obědu + pitný režim. Při pobytu 

dětí v letních měsících na školní zahradě je rovněž dodržován pitný režim. 

Dietní stravování v naší ŠJ nezařizujeme. Pokud dítě má zdravotní omezení a nemůže 

určitou potravinu, nápoj anebo má úplnou dietu (bude si nosit své jídlo), musí rodič 

přinést potvrzení od lékaře! Tuto skutečnost nahlásí ve ŠJ a bude sepsána Dohoda o 

donášce vlastního jídla! 

Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle 

§ 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.  

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů – Školní jídelna Vacenovice, 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a 

na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.  

Výdej stravy v MŠ 

Přesnídávka 8.45 – 9.15 hod. 

Oběd 11.45 – 12.15 hod. 

Svačinka 13.45– 14.30 hod. 

Strava nad +60 °C je dopravována v gastroportech na přepravních vozících k tomuto 

určených do jednotlivých výdejen, kde je v daný čas vydávávána provozními zaměstnanci. 

Použité nádobí je ihned po vrácení do výdejen umyto v myčkách nádobí, které se nacházející 

ve výdejnách. Gastronádoby a gastroporty jsou provozními zaměstnanci dopraveny 

na vyhrazené místo ke kuchyni, kde jsou umyty a desinfikovány na konci směny v kuchyni 

ŠJ. 

Dětem je vydávána kompletní strava na talíře přímo ve výdejnách MŠ, kde mají plnou 

odpovědnost za děti pedagogičtí pracovníci.                            
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Výdej oběda do jídlonosiče je povolen rodičům pouze v případě, má-li se zabezpečit 

stravování dítěte v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená 

doba pro výdej do jídlonosiče je od 12:05 – 12:15 hod. Do skleněných nádob se strava 

nevydává! Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě! 

Odhlásit stravu dítěti mohou rodiče osobně nebo telefonicky na čísle 518 376 280 u vedoucí 

ŠJ paní Bc. Hany Chvátalové a to do 14 hod. na následující den. Nebo osobně (+ zapsáním do 

sešitu, který je k dispozici v jednotlivých třídách) či telefonicky na čísle 518 376 157 v MŠ u 

paní učitelky a to do 14 hod. na následující den. Ráno v příslušný den již nebude strava 

odhlášena a bude dítěti započítána v plné výši. 

Doba svátků a ředitelského volna 

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u dětí v MŠ. Prázdniny jsou dětem 

z MŠ přihlašovány automaticky, odhlášení si řeší rodiče individuálně. 

 

Uhradit stravné za své dítě může rodič buď hotově anebo přes účet inkasním příkazem. 

Cena za stravné v MŠ: 

Kategorie dětí:         děti od 3 do 6 let        děti od 7 do 10 let 

Přesnídávka + pitný režim      10,- Kč       11,- Kč 

Oběd + pitný režim       23,- Kč       27,- Kč 

Svačinka + pitný režim        9,- Kč        10,- Kč 

Celkem:                  42,- Kč       48,- Kč 

 

Platba hotově:  

Úhradu stravného je nutno provést v kanceláři u vedoucí ŠJ, a to vždy začátkem nového 

měsíce. Stravné se vybírá tři dny, a to v době od 7.00 – 15.30 hod. Vedoucí ŠJ informuje o 

výběru peněz předem, a to prostřednictvím místní kabelové televize a vyhlášením do místního 

rozhlasu. 

Platba přes účet: 

Úhrada stravného přes účet inkasním příkazem se inkasuje nejpozději druhý týden v novém 

měsíci. Cena za stravu se inkasuje na účet MŠ Vacenovice, příspěvková organizace č. 86-

2586560257/0100. 
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Nebude-li mít dítě stravu v řádném termínu uhrazenou – nebude mu další strava nahlášena a 

bude vyloučen ze stravování MŠ. 

Přeplatky za odhlášenou stravu jsou vráceny 1x ročně na účet strávníka nebo hotově u 

vedoucí ŠJ. 

Bližší informace Vám budou poskytnuty v kanceláři ŠJ. 
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Pravidla pro stravování v ZŠ  

Každý rodič je povinen vyplnit za své dítě před nástupem do ZŠ „Přihlášku 

ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky do ZŠ a předat do ŠJ paní 

vedoucí. Rodiče řádně označí všechny přihlášené dny ke stravě. Jakékoli změny, které 

nastanou v průběhu poskytování stravování je povinen rodič neprodleně nahlásit opět 

v kanceláři školní jídelny – osobně nebo telefonicky (změna čísla účtu, adresy, telefonního 

čísla, přechod na jinou školu, ukončení stravování aj.). 

Pro děti v ZŠ zajišťujeme denní stravování ve formě obědu + pitný režim. 

Dietní stravování v naší ŠJ nezařizujeme!  

Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle 

§ 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.  

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů – Školní jídelna Vacenovice, 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a 

na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.  

Strava do ZŠ se převáží ze ŠJ v 11.00 hod. v gastronádobách, které jsou vkládány do 

termoportů. Teplota stravy je vysoko nad +60 °C. Po této hodině již neodpovídá ŠJ za 

teplotu vydaného jídla! Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě! Převoz termoportů 

zajištují pracovníci OÚ Vacenovice, kteří odpovídají za přepravu termoportů, gastronádob a 

pokrmů v něm. Za nákazu vzniklou přepravou jídla ŠJ neodpovídá! 

Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování 

žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba 

pro výdej do jídlonosiče je od 11:30 – 11:45 hod. Do skleněných nádob se strava nevydává! 

Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě! 

Odhlásit stravu žákovi nestačí pouze v ZŠ, ale rodiče jsou povinni odhlásit oběd buď osobně 

nebo telefonicky na čísle 518 376 280 u vedoucí ŠJ paní Bc. Hany Chvátalové a to do 14 hod. 

na následující den. Nebo telefonicky na čísle 518 376 157 v MŠ u paní učitelky a to do 14:00 

hod. na následující den. Ráno v příslušný den již nebude oběd odhlášen a bude žákovi 

započítán v plné výši. 

 

Doba výletů, prázdnin, svátků a ředitelského volna 

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků ZŠ. Žáci mají možnost 

stravování ve ŠJ i v době prázdnin, hradí ovšem plnou cenu oběda jako cizí strávník.  
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Uhradit stravné za své dítě může rodič buď hotově anebo přes účet inkasním příkazem. 

Cena za stravné v ZŠ: 

Kategorie žáků:       žáci od 7 do 10 let        žáci od 11 do 14 let 

Oběd + pitný režim      27,- Kč       29,- Kč 

 

Platba hotově:  

Úhradu stravného je nutno provést v kanceláři u vedoucí ŠJ, a to vždy začátkem nového 

měsíce. Stravné se vybírá tři dny, a to v době od 7.00 – 15.30 hod. Vedoucí ŠJ informuje o 

výběru peněz předem, a to prostřednictvím místní kabelové televize a vyhlášením do místního 

rozhlasu. 

Platba přes účet: 

Úhrada stravného přes účet inkasním příkazem se inkasuje nejpozději druhý týden v novém 

měsíci. Cena za stravu se inkasuje na účet MŠ Vacenovice, příspěvková organizace č. 86-

2586560257/0100. 

Nebude-li mít žák stravu v řádném termínu uhrazenou – nebude mu další oběd nahlášen a 

bude vyloučen ze stravování ZŠ. 

Přeplatky za odhlášenou stravu jsou vráceny 1x ročně na účet strávníka nebo hotově u 

vedoucí ŠJ. 

Bližší informace Vám budou poskytnuty v kanceláři ŠJ. 
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Pravidla pro stravování cizích strávníků 

V celém areálu MŠ je zakázána jízda na kole! 

V celém areálu MŠ je zakázáno kouření cigaret a cigaret elektronických! 

Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“ a předat do ŠJ. Jakékoli 

změny, které nastanou v průběhu poskytování stravování je strávník povinen neprodleně 

nahlásit opět v kanceláři ŠJ – osobně nebo telefonicky (změna čísla účtu, adresy, telefonního 

čísla, ukončení stravování aj.). 

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů – Školní jídelna Vacenovice, 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a 

na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.  

Cizí strávníci se nemohou stravovat ve ŠJ. 

Zaměstnanci ŠJ vydávají jídlo o teplotě vysoko nad +60 °C do jídlonosičů v době od 9.30 – 

10.00 hod. V 10 hod. se rozváží strava cizím strávníkům + se vydává strava strávníkům, kteří 

si oběd odebírají osobně ve ŠJ (vedlejší vchod u vstupu do MŠ Kuřátka). Po této hodině již 

neodpovídá ŠJ za teplotu vydaného jídla! Jídlo je určeno k okamžité spotřebě! Rozvoz 

jídlonosičů zajištují pracovníci OÚ Vacenovice, kteří odpovídají za přepravu jídlonosičů a 

pokrmu v něm. Za nákazu vzniklou přepravou jídla ŠJ neodpovídá! 

Odhlásit stravu si mohou cizí strávníci osobně nebo telefonicky na čísle 518 376 280 u 

vedoucí ŠJ paní Bc. Hany Chvátalové a to do 14 hod. na následující den. Ráno v příslušný 

den již nebude strava odhlášena a bude strávníkovi započítána v plné výši. 

Cizí strávníci si mohou vybrat v pracovní dny ze dvou jídel (polévka + hlavní chod, druhý 

chod). Pokud se v daný den nenaplní u druhého chodu kapacita 10 odebraných obědů, vaří se 

pouze polévka a hlavní chod. Pokud strávník měl vybraný druhý chod, bude mu odeslán první 

chod. 

Všem strávníkům, kteří odebírají oběd je zaslán podepsaný jídelníček s jídlonosičem, do 

kterého si zaznačí obědy na příští měsíc. V případě, že strávník oběd nechce – oběd přeškrtne 

nebo napíše neobjednávám. Vyplněný jídelníček pošle zpátky s prázdným jídlonosičem do ŠJ. 

V případě, že si oběd nenahlásí u vedoucí ŠJ nebo neodešle zpět vyplněný jídelníček, nebude 

mu oběd nahlášen a vydán. 

Pokud zapomene strávník nachystat jídlonosič na výměnu pro řidiče, je povinen přinést ještě 

týž den jídlonosič do ŠJ nebo následující den do 8.00 hod. Pokud nebudou mít zaměstnanci ŠJ 

jídlonosič – jídlo nebude vydáno, ale cena za stravu bude plně hrazena. 
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Doba sanitárních úklidů, svátků a ředitelského volna 

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u všech cizích strávníků. 

 

Jídlonosiče musí být z hygienických důvodů řádně omyté, musí být viditelně uvedeno 

jméno strávníka a číslo domu! 

 

Cena stravného pro cizí strávníky: 

Oběd   80,- Kč 

 

Platba hotově:  

Úhradu stravného je nutno provést v kanceláři u vedoucí ŠJ, a to vždy začátkem nového 

měsíce. Stravné se vybírá tři dny, a to v době od 7.00 – 15.30 hod. Vedoucí ŠJ informuje o 

výběru peněz předem, a to prostřednictvím místní kabelové televize a vyhlášením do místního 

rozhlasu. 

Platba přes účet: 

Úhrada stravného přes účet inkasním příkazem se inkasuje nejpozději druhý týden v novém 

měsíci. Cena za stravu se inkasuje na účet MŠ Vacenovice, příspěvková organizace č. 86-

2586560257/0100. 

 

Nebude-li mít cizí strávník stravu v řádném termínu uhrazenou – nebude mu další oběd 

nahlášen a bude vyloučen ze stravování ŠJ. 

Přeplatky za odhlášenou stravu jsou vráceny 1x ročně na účet strávníka nebo hotově u 

vedoucí ŠJ. 

Bližší informace Vám budou poskytnuty v kanceláři ŠJ. 
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Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace 
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice 

 

Školní stravování zajišťují 

vedoucí školní jídelny: Bc. Hana Chvátalová                                                                   

vedoucí kuchařka: Věra Křížková                                                                                  

kuchařka: Eva Bařáková                                                                                                   

pomocné kuchařky: Františka Chvátalová, Karolína Špačková, Hana Strnková  

 

Závěrečná ustanovení 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, 

seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve ŠJ, MŠ, ZŠ a na internetových stránkách MŠ a 

ZŠ Vacenovice. Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce 

ke školnímu stravování. 

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“. 

Tento řád nabývá účinnosti dne 8. června 2022. 

  

  

  

…………………………………                                   ………………………………… 

          Bc. Hana Chvátalová                                                       Mgr. Lenka Štosová 

             vedoucí ŠJ                                                                       ředitelka MŠ 

  


