
 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY    
Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28, příspěvková organizace   

 

Stravování 
Každé dítě, zapsané do mateřské školy, se automaticky stravuje, pokud je přítomno. Stravování v MŠ 
zahrnuje tři jídla: přesnídávka, oběd, svačina. Současně je po celý den zajištěn pitný režim. Jakékoliv změny 
způsobu stravování v průběhu školního roku je nutné dohodnout s vedoucí školní jídelny, případně 
s ředitelkou MŠ. 
Školní jídelna zajišťuje stravu pro MŠ Letní, MŠ Jamborova, MŠ Zengrova a soukromou MŠ Meteorka 
Provozní doba školní jídelny od 6.00 hod do 13.50 hod.  
 
Školní stravování se řídí obecně platnými předpisy a hygienickými normami, vyhláškou č. 107/2005 Sb. 
o školním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. Dále se školní stravování řídí 
výživovými normami a spotřebním košem. Spotřeba klíčových potravin je měsíčně vyhodnocena ve 
spotřebním koši dle vyhlášky č. 48/1993 Sb. Školní kuchyně zařazuje do připravovaných pokrmů nové 
receptury a suroviny doporučené pro děti předškolního věku. Jídelníčky jsou sestavovány podle receptur 
určených pro MŠ, obohacené o prvky racionální výživy. 
Snažíme se, aby si děti vypěstovaly správný směr k zdravému stylu stravování. Pokud dětem připravené 
jídlo chutná, má možnost požádat o přídavek. Děti do jídla nenutíme, šetrně doporučíme ochutnat, pokud 
odmítá celý pokrm. 
Školní stravování je veřejná služba strávníkům, nelze připravovat individuální stravu. 

Naše školní jídelna nevaří diety. 
 
Jídelníček 
je vyvěšen u vchodu do MŠ a na webových stránkách školy. Obsahuje informace o alergenech použitých 
v potravinách. Tyto informace jsou v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 1169/2011 EU 
článek 21, platný od 13. 12. 2014. 
Jídelní lístek zveřejněný na internetu je informativní a nemusí poskytovat aktuální změny. 

 
Kategorie dětí 
Děti se stravují celodenně a jsou rozděleny do dvou věkových kategorií 
 1/         3-6 let 

 2/         7–10 let – do této kategorie se zařazují děti, které dovrší ve školním roce sedmi let. Tyto děti se (ze 
zákona) celý školní rok stravují jako sedmileté, mají větší porci a vyšší cenu stravného. Školním rokem se 
rozumí období od 1. září do 31. srpna. 
           
Přihláška ke stravování 
Pro evidenci dítěte je nutné vyplnit přihlášku ke stravování.  Přihláška je platná po celou dobu docházky 
dítěte do MŠ. 
Je vedena v souladu s novým Obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 a o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volním pohybu těchto údajů. 
 
 Forma úhrady stravy 
 je možná složenkou, bankovním převodem a trvalým příkazem 
/děti 6leté 740,- Kč, děti 7leté 820,- Kč/ 
Platba stravného musí být provedena nejpozději do 15-tého kalendářního dne v měsíci. 
Částku za stravné naleznete začátkem každého měsíce na nástěnce v šatně pod svým variab. symbolem. 
 



 
 
Ceny stravného  
1. kategorie          věk 3-6 let                   37,- Kč   
2. kategorie          věk 7-11 let                   41,- Kč 
 

Číslo účtu k platbě stravného 12031621/0100 
Při platbě stravného vždy uvádějte správný variabilní symbol, přidělený při nástupu dítěte  
do MŠ. 
Při nedodržení termínu splatnosti, budou rodiče upozorněni vedoucí ŠJ. V případě dluhu není dítěti možno 
stravu vydat!!!  
Ředitelka MŠ může podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst.1) písm. d) ukončit předškolní 
vzdělávání v případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování. 

 
Odhlašování a přihlašování stravy 
Odhlásit nebo přihlásit stravu lze den předem nejpozději do 12,45 hodin 
Přihlašovat a odhlašovat je možno:  
zapsáním na lísteček a vhozením do schránky u vchodových dveří v MŠ 
telefonicky na čísle 548 534 561  
e-mailem: sjkamenacky@seznam.cz 
 

Výdej obědů 
V MŠ se děti stravují za zvýhodněnou (dotovanou) cenu stravy. Nárok na tuto stravu má pouze dítě, které 
je v MŠ přítomno. 
V případě neplánované nepřítomnosti dítěte má dítě nárok odebrat dotovanou stravu pouze 1. den 
nepřítomnosti dle vyhlášky č 107/2005 Sb. Další dny jsou rodiče povinni odhlásit. 
Stravu si rodiče mohou vyzvednout ve školní jídelně od 10.30 do 11.45 hod. Strava je vydávána pouze do 
čistých jídlonosičů k tomu určených. Do jiných nádob (zavařovací sklenice, kastrůlky apod.) nelze stravu 
vydat! Strava vydaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě a nelze ji uchovávat! 
Pracovnice školní jídelny nenesou za kvalitu nevhodně uchovávané stravy žádnou odpovědnost. 
 
Pokud dítě nebude řádně odhlášeno, od druhého dne nepřítomnosti bude účtována plná sazba   
za oběd + režii    37 + 24 = 61,- Kč 
za oběd + režii    41 + 24 = 65,- Kč   

 
Vyúčtování přeplatků 
Přeplatky stravného jsou vyúčtovány vždy na konci školního roku, tj. k 30. 6. a jsou zaslány na účet rodičů 
během prázdnin. 
 

Dotazy a připomínky u vedoucí školní jídelny denně na tel. 548 534 561, 

Email: sjkamenacky@seznam.cz, nebo osobně v kanceláři ŠJ Kamenáčky 8.30 – 13.00 hod  
  

Vstup do školní jídelny není povolen strávníkům ani jiným nepovolaným osobám kromě pracovníků školní 
jídelny a kontrolních orgánů. 

 
 
V Brně 20. 8. 2019     
                                                               
Zpracovala ved. ŠJ  Hlavoňová Jana                          ředitelka MŠ   Styxová Dagmar 
 

 
 


