
 

  

Organizační řád školní jídelny  

 

Adresa školy : Mateřská škola Konice, příspěvková organizace 
                   Smetanova 202,  798 52 Konice  
 
tel. školní jídelny: 582 396 171 
mail: sjmskonice@volny.cz 
vedoucí pracovník: vedoucí ŠJ  
Odpovědný pracovník: ředitel/ka/ MŠ  
Platnost: od 1.12.2017 

   
1) Zásady provozu 
Provoz  ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005.Sb, o školním stravování ve znění pozdějších 
předpisů, dále hygienickými předpisy / směrnice ES č.852/2004 o hygieně potravin, vyhláška 
č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších 
předpisů,  Kodex alimentarius /. 
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 
vybraných druhů potravin/dodržení stanovené spotřeby určitých druhů potravin na dítě a den/. 
Strávník má nárok na stravu jen v době jeho pobytu ve škole, a to pokud je předem 
přihlášen a má řádně zaplaceno stravné.  
 
2) Provoz ŠJ 
Provozní doba  kuchyně        6:00  – 15:30  
Vedoucí školní jídelny je přítomna v kuchyni nebo v kanceláři v době 7:30-15:00. 
   
Začátek výdejní doby  : 

    přesnídávka                 9:00   
                 oběd                11:45 

                             odpolední svačinka   14:30 
 
V době od 12:00 do 12:30 je možno výjimečně odebrat pokrm do přineseného jídlonosiče - a 
to v případě náhlého onemocnění dítěte - v první den nemoci, na který již nešla strava 
odhlásit. Další den nemoci už musí rodiče dítě odhlásit. V době nepřítomnosti dítěte v MŠ  
/po dobu nemoci či prázdnin/ nelze poskytovat školní stravování.  
 
3) Výše stravného 
Výše stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin dle novely č. 463/2011 
vyhlášky č.107/2005 Sb., v pozdějším znění  č.107/2008Sb. o školním stravování, a 
v jednotlivých kategoriích činí: 
 
děti do 6 let: přesnídávka   8,- Kč         kategorie děti 7-10let:  přesn.   11,- Kč 
  oběd  15,- Kč                          oběd   21,- Kč 
  odpol.svač.   7,- Kč        odpol.svač.10,- Kč 
             pitný režim   3,- Kč        pitný režim  3,- Kč 
                       ----------------------------                  --------------------------- 
  celkem             33,- Kč       celkem       45,-   Kč 
Do věkové skupiny 7-10 let jsou strávníci zařazováni na celou dobu školního roku hned od 
začátku školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7let. Do školního roku se započítávají 
prázdniny následující po daném školním roce.  



 

 

Oběd zahrnuje: polévku, hlavní chod, případně doplněk /kompot,salát,dezert/ a nápoj /ovocný 
nápoj,džus,mošt,mléčný dle jídelníčku/. 
Svačinky zahrnují /dle jídelníčku/ pečivo,cereálie, pomazánku,máslo, ovoce,zeleninu, čaj, 
mléko, mléčné výrobky a jiné výrobky studené /teplé/ kuchyně. 
 
Nápoje v rámci pitného režimu jsou podávány v průběhu pobytu dítěte v MŠ a budou 
připočítávány k fin. limitu takto: k dopolední přesnídávce 2,- Kč, k obědu 1,- Kč. 
 
Cena oběda pro zaměstnance: 30,- Kč + 1,- Kč /příspěvek na koncentrované ovocné nápoje   
typu 100% džusy,mošty/. 
 
4) Dietní stravování 
Školní jídelna může připravovat dle svých možností dietní stravu i pro dítě s potravinovou 
alergií. Potravinovou alergii je nutno doložit lékařským potvrzením. Dle druhu diety bude 
stanovena individuální cena stravného. V případě více druhů diet může jídelna toto odmítnout 
/z důvodu nedostatečné provozní a personální kapacity/. Dietní stravování je garantováno 
nutriční terapeutkou. Pokud nelze připravovat požadovanou dietu ve ŠJ, stravuje se dítě 
individuálně.  
 
5) Úhrada stravného 
Placení se provádí: 
- inkasem z účtů na sběrný účet a poté se celá suma převede na účet MŠ – vždy k 18. 
v následujícím měsíci – inkasuje se částka za přihlášenou stravu z minulého měsíce.  
Zákonný zástupce-plátce-si zřídí souhlas s inkasem pro účet 0100269541/0800 (nezadává se 
VS) a v MŠ nahlásí číslo svého bank.účtu. 
Ve výjimečných případech může ředitelka MŠ rozhodnout o jiném způsobu a termínu úhrady. 
 
6) Přihlašování ke stravování 
Strávník je povinen se vždy po každém předešlém odhlášení ke stravování přihlásit. Buď 
osobně nebo telefonicky, nejpozději však do 14:00 hod předchozího dne, kdy má být 
provedena změna, a to v MŠ u paní učitelky nebo na tel. 582396170. Pokud nebude dítě včas 
nahlášeno, nemůže mu být poskytnuta strava. 
 
7) Odhlašování ze stravování 
Strávník se může ze stravování odhlásit osobně nebo telefonicky, a to v MŠ u paní učitelky 
nebo na tel. 582396170, nejpozději však do 14:00 hod předchozího dne, kdy má být 
provedena změna.  
Neodhlášený neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Odebrat neodhlášený oběd lze pouze 
1.den náhlé nemoci. 
 
8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna 
Ve dnech uzavření MŠ jídelna nevaří. O termínech strávníci budou s předstihem informováni.  
 
9) Jídelní lístek  
Je vyvěšen na každý týden na nástěnce ŠJ ve vstupní chodbě MŠ a na webových stránkách 
MŠ Konice. 
 
10) Dotazy, připomínky, informace 
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí školní 
jídelny nebo po telefonu 582396171. 


