
Vnitřní řád školní jídelny mateřské školy

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování, ministerstva
zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a
provoz škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích  na  stravovací  služby  a  o  zásadách  osobní  a  provozní  hygieny  při
činnostech  epidemiologicky  závažných  (vyhl.  č.  602/2006  Sb.),  a  ze  zákona  č.
561/2004 Sb. školský zákon.
Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ,
v době  podávání  jídla  (vyhl.  č.14/2005Sb.  o  předškolním  vzdělávání,  ve  znění
pozdějších předpisů, vyhláška  o stravování č. 107/2008 Sb., a dospělých zaměstnanců
školy.)  Rodič,  příp.  zákonný  zástupce  dítěte,  vyplní  na  počátku  docházky  do  MŠ
„přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny
stravovacího režimu jsou rodiči povinni neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:

1. Přesnídávka 8:30 – 9:00 hod.
2. Oběd 11:30 – 12:00 hod.
3. Svačina 13:45 – 14:15 hod.
4. Pitný režim celodenně

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a
rozpětím finančního normativu na nákup potravin - Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005
Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů FN/ metodikou spotřebního
koše a systémem HACCAP (systém kritických bodů).

Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách.
Pitný  režim  dětí  je  dodržován  denně  přísunem tekutin  na  třídách  i  při  pobytu  na
zahradě. Jídelníček je připravován vždy týden dopředu, je vyvěšen u vstupu do dětské
šatny.  Z provozních důvodů je možno skladbu jídelníčku změnit. 
Způsob přihlašování a odhlašování stravy:

Odhlašování  i  přihlašování  dítěte  probíhá  vždy  den  předem.  V případě,  že  dítě
nebude ve školce celý týden, je nutné jej odhlásit na začátku týdne hned v pondělí do
8.00 hod.

Možnosti odhlašování jsou buď to osobně do sešitu určenému k tomuto účelu, který je
ve vstupní hale MŠ, nebo telefonicky na čísle školní jídelny 703/147 118, popřípadě
na telefonním  čísle do třídy 703/147 117.
Dítě  má  nárok  na  dotovanou  stravu  pouze  první  den  neplánované  nepřítomnosti
(nemoci). Rodič si může stravu vyzvednout do čistého jídlo nosiče (ne sklo) v době od



11.00 hod. do 11.20 hod. ve školní kuchyni. Druhý a další dny nepřítomnosti dítěte
nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena. Neodhlášená a
nevyzvednutá  strava  propadá  bez  nároku  na  náhradu.  Pokud  půjde  dítě  přihlášené
k celodenní stravě po obědě domů, svačina se domů nevydává.

Úhrada stravného:

Podle vyhlášky č.  107/2005 Sb. o  školním stravování  jsou strávníci  zařazováni  do
výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle
data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle
školského  zákona  561/2004  Sb.  §  24  školní  rok  začíná  1.  září  a  končí  31.  srpna
následujícího kalendářního roku.

Finanční limit (cena stravného)

3 - 6 let

Přesnídávka: 9,- Kč

Oběd: 25,- Kč

Pitný režim: 2,- Kč

Svačina: 9,- Kč

Celodenní strava: 45,- Kč

7 - 10 let

Přesnídávka: 12,- Kč

Oběd: 29,- Kč

Pitný režim: 2,- Kč

Svačina: 10,- Kč

Celodenní strava: 53,- Kč

Úhrada  stravného  za  předchozí  měsíc  musí  být  provedena  nejpozději  do  10  dne
následujícího měsíce /např: za září musí být částka nejpozději do 10. října připsaná na
účet MŠ/ a to na základě vyúčtování předchozího měsíce, které každý rodič dostane
vždy na počátku nového měsíce. 



Platbu  lze  provést  převodem  na  účet  školy  č.  účtu  2501480785/2010  nebo
vložením přímo na uvedený účet.  Pro lepší identifikaci plateb je dobré  připsat
poznámku např. Plaváček – stravné září .

Zákonný  zástupce  dítěte  má  povinnost  uhradit  stanovenou  částku  za  stravování
v     určeném termínu a čase a to i v     případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole.  

Jestliže  nejsou  částky  uhrazeny  v termínu,  jsou  rodiče  na  tuto  skutečnost  písemně
upozorněni. Pokud ani potom poplatek neuhradí, jídelna není dále povinna poskytnout
dítěti stravu.
Další opatření:
V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65°C a je určena k přímé spotřebě.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti  1.9. 2019

Kontakty:

Telefon kuchyně : 703/147 118, 703/147 117 - třída

e-mail : info@msplav.cz

stránky MŠ : www.msplav.cz

V Plavě dne 31.8. 2019

Vypracovala : Romana Klečková, vedoucí kuchyně

Schválila : Vladimíra Svobodová, ředitelka školy



Jednotný postup 
- uč. osobně přebírá dítě od rodiče
- nabídne dítěti hračku, zapojí ho do činnosti, nenechává dítě bezcílně běhat 

mezi hračkami a dětmi (nebezpečí úrazu)
- s auty a kočárky děti nejezdí mezi stolečky, pouze na koberci
- učí děti požádat o půjčení hračky a dohlíží, aby ji uklidilo na své místo, než si

půjčí jinou
- při hrách děti chodí na WC bez dovolení, uč. je učí spláchnout a umýt si ruce 

(čisté ručníky jsou dětem k dispozici v „komínku“ na židličce u okna 
v umývárně každé pondělí)

- WC (dvě první toalety – chlapci, tři toalety u okna – dívky), chlapci – u   
toalety, vždy jen jeden, ostatní čekají a dávají mu dostatečný prostor,

- dívky (i chlapci) se učí utrhnout si menší kousek toaletního papíru/dle potřeby
– neplýtvat



- uč. vybízí děti v průběhu dne k dodržování pitného režimu, děti si samy 
nalévají pití z várnice do kelímku, učitelka na vše dohlíží, popř. pomůže, děti 
v klidu stojí a pijí – nikam s kelímkem neodchází, poté děti vloží prázdný 
kelímek do lavoru

- po ukončení her všechny děti společně s uč. uklízí hračky, průběžně si dojdou
na WC a sednou si ke stolečkům na svá místa

- uč. vše zkontroluje, nedostatky dá do pořádku (mohou pomoci dvě, tři 
nejstarší děti), pak zhodnotí úklid – pochválí děti

Ranní cvičení
- děti si sundají bačkory a dají si je pod židli, pak si sednou na červený koberec

a čekají na kamarády (popř. si svlečou mikiny, svetry, které si složí úhledně 
na židličku)

- od října – po zadaptování si děti sundají i ponožky a tepláky, legíny apod.
- děti, které nosí dioptrické brýle, si je sundají a uloží na učitelský stůl nebo 

v nich cvičí (dle doporučení lékaře a přání rodičů)
- na zeleném koberci probíhá ranní cvičení, při cvičení větráme
- po cvičení se obují, oblečou a jdou na WC, umyjí si ruce (uč. na vše dohlíží)
- děti si průběžně chodí sednout na své místo ke stolku

Svačina
- uč. vybere dva hospodáře (každý den nové), označí je v ozdobném seznamu 
- na dveřích
- hospodáři rozdávají prostírání a tácky, též obchází a nabízí dětem ovoce-

zeleninu z misky, uč. rozdává hrnečky a jídlo (nabízí dětem z tácu-dítě si 
může vybrat)

- o přídavek se dítě přihlásí
- po dojedení si dítě odnese nejprve hrneček (drží ho jednou rukou za ouško, 

druhou hrnek přidržuje) na servírovací vozík, pak odnese tácek (drží ho 
vodorovně, aby nesypalo drobky na zem), pak prostírání (dává ho na 
hromádku), chodí pomalu z důvodu bezpečnosti

- v této době zapíše učitelka docházku dětí
- když si uklidí, zastrčí židli, dojde si na WC, umýt ruce a pusu, vrátí se ke 

stolku a čeká na ostatní (popř. grafomotorické cv. – na dveřích – dle tématu)

Výchovně vzdělávací činnost
- pokud děti tvoří kruh, kde se drží za ruce, pomáhají si říkankou-„Jedna dvě tři

čtyři pět, ať je tady kroužek hned“, sedí-li v kruhu nebo půlkruhu u tabule , 
pomáháme si lanem nebo podložkami na sezení

- pokud je zaměstnání s výtvarným zaměřením, začíná uč. již při ranních hrách,
pracuje s dětmi individuálně nebo v malých skupinách



- děti si samy označují své práce razítky se svou značkou, nenosí je do šatny, 
ale z důvodu bezpečnosti dávají do sběrného košíku ve třídě

- učitelka jej odpoledne odnese do šatny k dispozici dětem a rodičům, též mají 
rodiče k rozebrání každý den pracovní listy dětí v závěsném programu v šatně

- po skončení zaměstnání si všechny děti dojdou na WC a přecházejí 
z umývárny do šatny

- uč. a uklízečka pomáhají dětem s oblékáním, motivují je, aby se co nejvíce 
oblékaly samy (vždy si převlékají tepláky na ven)

- po příchodu druhé uč., se uč., která má ranní směnu dojde též obléknout
- dříve oblečené děti sedí na svém místě v šatně, nepobíhají a nekřičí, počkají 

v klidu na ostatní děti

Pobyt venku
- děti se v šatně seřadí do dvojic, první jdou hospodáři
- z budovy vychází první jedna uč., druhá jde poslední a zamyká, děti při 

vycházení
- z MŠ sestupují jednotlivě po schodišti a drží se zábradlí (pomoc uklízečky-

bezpečnost), poté se opět seřadí
- při vycházce do okolí nosí první a poslední dvojice reflexní vestu, uč. terčík
- při pobytu na zahradě děti čekají pod schodištěm terasy, uč. jim sama nebo 

s hospodáři přináší hračky
- potřebuje-li dítě při pobytu na zahradě na WC, oznámí to uč., zuje si na terase

(na koberci) u dveří boty a dojde si do budovy na toaletu
- při pobytu venku děti pijí z várnice, uč.dohlíží a pomáhá
- po úklidu hraček se děti řadí do dvojic u branky, společně odcházejí
- děti před vchodem do MŠ čekají pod schodištěm až uč. odemkne dveře, po 

jednom vstupují nahoru a drží se zábradlí
- v šatně se děti svlékají, bundu dávají na ramínko, čepici, rukavice a šálu do 

poličky nahoře, ostatní věci do sáčku, boty jsou v dolní polici, bačkory nad ní,
pomáhá uč., která má ranní směnu a druhá se převléká, pak se vystřídají 

- děti postupně odchází do umývárny, dohlíží tam uč., která má ranní směnu, 
druhá zůstává v šatně a pomáhá dětem

- v umývárně děti čekají, až jsou všechny hotové (v řadě u mašinky)

Oběd
- kuchařka nalévá polévku do talířů, pak si jdou děti pomalu sednout na své 

místo
- obě uč. si sní polévku, pak dokrmují dle potřeby
- děti si samy odnáší prázdný talíř na vozík, uč. pomáhají i roznášet druhé jídlo
- první si sní druhé jídlo uč. s odpolední směnou a druhá uč. dohlíží na děti, pak

se vymění
- děti si odnáší talíř a lžíci na vozík, poté prázdný hrneček (prostírání nechávají



- na stole)
- oblečení děti svléknou a složí přes opěradlo židle
- děti postupně odcházejí ve spodním prádle a bačkorách na WC a do 

umývárny (čistí si zuby kartáčkem a vodou)
- uč. s odpolední směnou dohlíží na děti v umývárně a ložnici, druhá uč. dohlíží

ve třídě
- po vykonané hygieně děti odchází do ložnice – bačkory si dají pod lehátko
- ke značce, obléknou pyžamo (výměna probíhá 1x za 14dní – čisté jej 

v pondělí ráno děti položí na uč. stůl v ložnici)
- děti odcházejí po obědě domů vyčkají na sedačce v ložnici
- uč. s odpolední směnou dohlíží na děti v umývárně a v ložnici, druhá uč. 

dohlíží ve třídě
- dívky si sponky, čelenky a gumičky pokládají na stoleček v ložnici (brýle si 

děti ukládají na uč. stůl)
- uč., která má odpolední směnu čte dětem a druhá si ve třídě zapisuje 

dokumentaci a připravuje pomůcky na druhý den (probíhá výuka flétny, 
angličtiny a logopedie-dle plánu)

Odpočinek na lehátku
- děti mohou při spaní kdykoliv na WC
- uč. může děti budit písničkou, skládají si pyžamo pod polštář, skládají si 

peřinu, uč. mladším dětem pomáhá, děti pak odchází na WC, oblékají se ve 
třídě (nepovalují věci po zemi, při oblékání sedí na židli, ne na zemi), probíhá
mytí rukou, česání

Svačina a odpolední zájmová činnost
- při odpolední svačině je stejný postup jako při dopolední, též odpolední 

zájmové činnosti 
- po zazvonění zvonku uč. na monitoru zjistí, které dítě jde domů, otevře dveře,

rodič čeká v šatně, dokud si dítě neuklidí hračku, poté se uč. s dítětem 
rozloučí a předá ho rodičům

- pokud uč. odchází s dětmi odpoledne na zahradu, nechá si dveře na terasu 
otevřené, aby děti mohly na WC, naopak při odchodu zamkne dveře do 
umývárny a třídy (klíč si nechá u sebe)

- venkovní dveře nechá odemčené, aby si rodiče mohli s dětmi pro věci a na 
klidu dá cedulku „jsme na zahradě“

- branku na zahradě uč. zajistí bezpečnostní klapkou (průběžná kontrola)
- po příchodu rodičů si dítě uklidí hračku, s kterou si hrálo a rozloučí se uč.
- v 15:30h. přivede uč. z druhé třídy zbylé děti (nahlásí počet) a uč. z první 

třídy si je přebere
- po rozchodu dětí uč. uzamkne skříň na hračky a branku zahrady



- v budovách uzavře okna a dveře na terasu, vše zkontroluje, zakóduje a 
uzamkne první třídu


