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Provoz výdejny ŠJ vyplývá ze: 

 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů  

 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v 

příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění 

pozdějších předpisů  

 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 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, ve 

znění pozdějších předpisů 

 nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin, 

 z platné legislativy, ve znění pozdějších předpisů 

Platné zákony, vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ. 

 

I. Provoz výdejny 

 

 Výdejna poskytuje stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy. 

 Provozovna připravuje vlastní přesnídávku a odpolední svačinu, oběd je dovážen ze 

školní jídelny ZŠ Štefcova. 

 Provoz výdejny začíná v 7.00 a končí v 15.00 

 výdej dopolední svačiny od 8.45 do 9.15 

 výdej oběda od 11.30 do 12.30 

 výdej odpolední svačiny od 14.00 do 14.30 

 výdej oběda do jídlonosičů v 1. den nemoci dítěte od 11.15 do 11.30 

 Dietní stravování se poskytuje po dohodě na základě předloženého lékařského potvrzení 

 Změna ve způsobu stravování je možná uskutečnit vždy od nového měsíce na základě 

písemné žádosti. 



 Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy, dodržování spotřebního koše 

skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování.  

 Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce MŠ u vchodu. 

 Pitný režim: Od 6:15 do 16:45 hod mají děti k dispozici pramenitou vodu, v době svačin 

a oběda i čaj (černý, ovocný, bylinný), ovocné džusy a mléčné nápoje. Veškeré nápoje 

jsou připravovány ve školní výdejně.  

 V době stravování za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník dle školského 

zákona č. 178/2016 Sb.  

 

II. Přihlášení ke stravování 

 

 Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou odevzdá ve ŠJ. 

 Každý strávník obdrží po odevzdání přihlášky evidenční číslo k vlastnímu kontu.  

 

III. Platba stravného 

 

 dle aktuální směrnice o úhradě stravného 

 Platba probíhá formou bezhotovostního platebního styku na účet číslo 596790217/0100 

u Komerční banky Hradec Králové, variabilní symbol u nových strávníků = evidenční 

číslo, konstantní symbol pro placení složenkou 1379, pro placení převodním příkazem 

0558. 

 Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na základě věku (věk se počítá vždy za 

školní rok – září až srpen). 

 Stav konta lze zjistit telefonicky v kanceláři ŠJ nebo na webových stránkách 

www.strava.cz – konto strávníka. Pokud stav konta klesne pod cenu stravného za 1 den, 

nebude strava pro strávníka uvařena ani vydána. 

 Na požádání v kanceláři školní jídelny je možné vystavit výpis účtované stravy. 

 Přeplatek stravného: 

a) na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do 

následujícího školního roku, 

b) písemně požádat o vrácení peněz převodem na vlastní účet, 

c) písemně požádat o převod na sourozence v MŠ nebo ZŠ Štefcova. 

 Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k 

ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 

 

IV. Odhlašování stravného 

 

 Odhlášení stravy je nutno provést osobně nebo telefonicky na čísle 606776996 do 10.45 

hodin předchozího dne, znovu přihlášení stravy není třeba provádět. 

 Prostřednictvím internetu lze stravu odhlašovat a přihlašovat nejdéle 2 dny předem. 

 Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze 

včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.15 do 11.30 hodin do 

výdejny MŠ. Nutností je vlastní jídlonosič. V době nepřítomnosti dítěte v MŠ lze 

odebrat stravu za sníženou cenu pouze první den, ostatní dny musí být strava 

odhlášena, jinak hradí dítě za odebranou stravu plnou cenu oběda. Tato částka se 

bude automaticky odečítat z konta, které má dítě na stravovacím účtu ŠJ. 

 Dítě v době nepřítomnosti nemá nárok na stravu dle vyhlášky 107/2005 Sb. a zákona 

178/2016 Sb. 

http://www.strava.cz/


 Pokud zákonní zástupci své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni zaplatit plnou 

cenu stravy.  

 Ukončení nebo přerušení stravování je třeba ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny 

(osobně nebo telefonicky). 

 Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz MŠ.  
 

V. Povinnosti provozovatele 

 

 Seznámit pracovníky s hygienickými požadavky na provoz výdejny. 

 Zajistit vhodné podmínky pro osobní hygienu. 

 Poskytovat pracovníkům ochranné pomůcky a oděvy. 

 Provádět technické úpravy, nátěry a malování dle potřeby ve výrobních a skladovacích 

prostorách. 

 Provádět dezinfekci a deratizaci osobami k tomu způsobilými, vést evidenci. 

 Zajistit likvidaci biologického odpadu. 

 

VI. Povinnosti pracovníků 
 

 Práci ve výdejně jídel mohou vykonávat jen osoby zdravotně způsobilé, musí mít 

platnou lékařskou prohlídku a zdravotní průkaz. 

 Používat pouze pitnou vodu. 

 Dodržovat schválený technologický postup přípravy jednotlivých jídel. Používat jen 

schválené a předepsané pracovní postupy, všímat si kvality a nezávadnosti 

zpracovávaných potravin. Chránit potraviny i hotové výrobky před znečištěním. 

 Znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu, podávání, skladování a přípravu 

pokrmů.  

 Dodržovat zásady provozní a osobní hygieny. 

 Pracovní oděv udržovat v čistotě a podle potřeby ho měnit i v průběhu směny. 

Neopouštět provozovnu během pracovní doby v pracovním oděvu. Po ukončení práce 

uložit pracovní oděv na vyhrazeném místě, vždy odděleně od oděvu občanského. 

 Pracovní oděv pro výdej jídla se skládá z pláště a síťky na hlavu.  

 Dodržovat čistotu provozních a pomocných zařízení. Dodržovat sanitační řád. 

 Inventář a strojní vybavení udržovat v řádném technickém stavu. 

 Odděleně ukládat čisticí prostředky, nesmí přijít do přímého styku s potravinami. 

 Dodržovat provozní řád. 

 

 

 

                                                                           ………………………………………. 

                                                                                             Mgr. Taťána Metelková, Ph.D., 

                                                                                               zástupkyně ředitele pro MŠ 

 

 
 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Štefcova 1092, Hradec Králové, pracoviště:  Mateřská škola 

 

Seznámení s Vnitřním řádem výdejny školní jídelny 

 

Datum  zaměstnanec Podpis zaměstnance 

29. 8.2022 Markéta Květová  

29. 8.2022 Alena Krumlová  

29. 8.2022 Jana Špičanová  

29. 8.2022 Martina Mojžíšová  

29. 8.2022 Dana Machačová  

29. 8.2022 Viera Žitná  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


