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Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2018 

Spisový znak: Skartační znak:  

Změny:  

Vypracoval: Bc. Nováková Pavlína 

Schválil: Bc. Nováková Pavlína 

Pedagogická rada projednala dne:  

 

 
1. Předmět úpravy 

1.1. Ustanovení této směrnice upravuje školní stravování. 

1.2. Směrnice upravuje školní stravování v souladu se zněním  

 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění,  

 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, 

 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům, 

 nařízení EU č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. 

2. Školní stravování 

2.1. Školní stravování je poskytováno dětem, žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb. a 
také zaměstnancům v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky ve školní jídelně, která vaří a vydává 
jídla. 

2.2. Organizace činnosti školní jídelny a školní kuchyně včetně vydávání obědů je určena 
Provozním řádem školní jídelny (příloha č. 3), který zpracovává vedoucí školní jídelny a 
schvaluje ho ředitel školy. 

2.3. Vedoucí školní jídelny odpovídá v souladu s Organizačním řádem školy zejména za: 

 dodržování hygienických, legislativních a dalších předpisů týkajících se provozu školní 
jídelny, 

 plnění čerpání finančního normativu na potraviny a dodržování spotřebního koše, 

 personální obsazení školní jídelny po dohodě s ředitelem školy 

2.4. Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 
107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 107/2005 
Sb. 
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2.5. Finanční normativy: (více viz příloha č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.) 
 

Jídlo I. skupina strávníci 3-6 let II. skupina – strávníci 7-10 let 

Přesnídávka 7,00 Kč 8,00 Kč 

Oběd 16,00 Kč 18,00 Kč 

Svačina 7,00 Kč 7,00 Kč 

Celkem 30,00 Kč 33,00 Kč 

 
Do skupin jsou děti zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku. 

3. Označování alergenů 

3.1. U jídelního lístku je vyvěšen seznam sledovaných alergenů, kde jsou jednotlivé skupiny 
alergenů označeny čísly. 

3.2. V jídelním lístku jsou u každé položky čísla označující obsah jednotlivých alergenů. 

4. Provoz školní jídelny 

4.1. Pracovní doba: 6:30 – 15:00 hod. 

4.2. Výdej jídel 

třídy 
ovoce 

zelenina 
přesnídávka oběd svačina 

1. třída – Dolňáci v průběhu dne 08:00 – 08:15 11:30 14:00 

2.třída - Horňáci v průběhu dne 08:05 – 08:20 11:35 14:00 

5. Úhrada stravného 

5.1. Převodem na bankovní účet (trvalý příkaz, inkaso) školní jídelny č. 14235431/0100, každému 
dítěti je přidělen variabilní symbol, vždy do 1. dne aktuálního měsíce. Platba je zálohová, tzn., 
že v měsíci září mají již rodiče zaplacenou zálohu dle dohody při přihlášení dítěte. 

5.2. Ve výjimečných případech složenkou typu A předepsanou vedoucí stravování zálohově 
nejdéle do 1. dne aktuálního měsíce. 

6. Přihlášky ke stravování 

6.1. Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři ředitele školy nebo vedoucí jídelny  po 
telefonické dohodě, nebo u zápisu dítěte do mateřské školy. Zákonní zástupci si domluví 
způsob úhrady stravného společně s úplatou za vzdělávání. 

6.2. Dítě se v mateřské škole stravuje vždy: je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem má 
právo odebrat, dle vyhlášky 107/2005 Sb. (§ 4 odst. 3), oběd a jedno předcházející a jedno 
navazující doplňkové jídlo. 

7. Odhlášení ke stravování 

7.1. Odhlášení na přechodnou dobu se provádí osobně v kanceláři vedoucí jídelny, prostřednictvím 
paní učitelky nebo s ředitelkou školy. 
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7.2. Odhlášení trvalé se provádí osobně v kanceláři ředitelky nebo vedoucí jídelny písemnou 
formou. 

7.3. Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit do 8,00 prostřednictvím učitelky, nebo telefonicky. Není-
li tak učiněno, je stravné první den nepřítomnosti účtováno v plné výši. 

7.4. Odhlášení odpolední svačiny lze ráno při příchodu dítěte do školy učitelce, tato nebude 
účtována. 

8. Vyúčtování na konci školního roku 

 Podle pokynů strávníka nebo jeho zákonného zástupce vedoucí školní jídelny převede 
přeplatky za stravné na účet, který nahlásili při přihlášení dítěte ke stravování. 

9. Prázdniny a jiná volna 

9.1. V době hlavních letních prázdnin je jídelna uzavřena v souladu s organizací školního roku. 

9.2. Ve dnech kdy neprobíhá výuka, jídelna nevaří a nevydává jídla. 

10. Kontrola 

10.1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky nebo jím pověření 
pracovníci. 

11. Účinnost 

11.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. 9. 2018 

 
 
 
Ve Varnsdorfu dne: 24. 8. 2018 

………………………………………… 
       Bc. Nováková Pavlína 
 (ředitelka školy) 
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Příloha č. 1  

k vyhlášce č. 107/2005 Sb. 
 
Výživové normy pro školní stravování 
 
Vysvětlivky 
2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou 
tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze 
snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na 
zvyšování podílu tuků rostlinného původu. 
 
3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu 
průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U 
sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg). 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. 

 
Finanční limity pro nákup potravin 
 
 

Věkové skupiny strávníků,          Finanční limity 
hlavní a doplňková jídla                  Kč/den/strávník 

                         
1.  Strávníci  3 - 6 let 

     snídaně                         07,00 až 13,00 
     přesnídávka                     06,00 až 09,00 
     oběd                            14,00 až 25,00 
     svačina                         06,00 až 09,00 
     večeře                          12,00 až 19,00 
     Celkem (celodenní)             45,00 až 75,00 
     na nápoje                       03,00 až 05,00 
 
2.  Strávníci  7 - 10 let 

     snídaně                         09,00 až 15,00 
     přesnídávka                     07,00 až 12,00 
     oběd                            16,00 až 32,00 
     svačina                         06,00 až 10,00 
     večeře                         14,00 až 25,00 
     Celkem (celodenní)             52,00 až 94,00 
 
 3. Strávníci  11 - 14 let 

     snídaně                         10,00 až 16,00 
     přesnídávka                    07,00 až 12,00 
     oběd                       19,00 až 34,00 
     svačina                        07,00 až 11,00 
     večeře                         15,00 až 27,00 
     Celkem (celodenní)            58,00 až 100,00 
 
4. Strávníci 15 a více let 

     snídaně                        11,00 až 17,00 
     přesnídávka                   07,00 až 12,00 
     oběd                           20,00 až 37,00 
     svačina                      07,00 až 11,00 
     večeře                         17,00 až 34,00 
     Celkem (celodenní)         62,00 až 111,00 
     II. večeře                  09,00 až 16,00 
       
 
Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a 
strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup 
potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru. 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 
podle bodů 1 až 4.  
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Příloha č. 3 

Provozní řád školní kuchyně 
I. Provoz  
1. V kuchyni a ostatních provozních místnostech je nutno stále udržovat pořádek a čistotu. 

Nářadí, zejména použité nože, odkládat vždy na určené bezpečné místo. Cesty a průchody 
udržovat volné.  

 
2. Nádoby s pokrmy i prázdné se mohou stavět jen do míst, kudy se neprochází. Při nošení 

nádob s horkým obsahem je nutno používat ochranné chňapky nebo rukavice.  
 

3. Nepohazovat pomůcky na vaření (nože, vidličky, naběračky) po stolech. Dbát na to, aby 
byly podlahy do sucha vytřeny, bez zbytků jídel a odpadků.  

 
4. Hrnce nenaplňovat tekutinami až po okraj. S elektrickými  kotli a pánvemi manipulovat jen 

při vypnutí el. proudu.  
 

5. Velké nádoby přenášet vždy ve dvojicích, u žen dbát na dodržení hmotnosti břemene 15 
kg na osobu při zvedání a přenášení, na možnost zvýšeného nebezpečí vzniku úrazu při 
přenášení.  

 
6. Při snímání pokliček a pák s nádob s horkými pokrmy dbát zvýšené opatrnosti.  
 
7. Při práci v kuchyni nosit vždy předepsaný oděv a obuv a používat ostatní osobní ochranné 

pracovní prostředky.  
 
8. Závady na strojích neopravovat, ale ihned nahlásit k opravě nejbližšímu nadřízenému.  
 
9. Zvýšenou pozornost věnovat vykosťování.  Nikdy se nesmí pracovat s nožem k tělu.  
 
10. Chléb a ostatní pečivo přechovávat v určených policích, umístěných min. 50 cm od země, 

od stěn musí být oddělen laťkovým či jiným podobným zařízením. Chléb nesmí být ve 
vrstvách na sobě.  

 
11. Je nutno pravidelně kontrolovat stav konzerv.  
 
12. Sekaná a mletá masa připravovat max. 3 hodiny před tepelným zpracováním. Takové 

maso se nesmí přechovávat přes noc syrové.  
 
13. Uschovávat po dobu 24 hodin od přípravy jídla dostačující vzorky potravin a to v ledničce.  
 
14. Do místností, kde jsou poživatiny nebo hotové pokrmy, je zakázáno vstupovat osobám 

nezaměstnaným, je zákaz kouření. O těchto zákazech musí být na viditelných místech 
nápisy.  

 
15. Při manipulaci s poživatinami a pokrmy se jich zaměstnanci nesmějí dotýkat rukama, 

pokud to není nezbytně nutné. Musí používat vždy vhodné náčiní.  
 
16. Je přísně zakázáno pokládat bílé či mělké černé nádobí s pokrmy nebo umyté na podlahu 

a ponechávat je v nečistém nebo prašném prostředí nezakryté.  
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17. Při mytí nádobí a náčiní musí být vždy zajištěno dostatečné množství čisté horké pitné 
vody. Nádobí smývat ve dvou vodách. Teplota mycí vody musí mít minimálně 40 stupňů 
Celsia.  

 
18. Je nutno stírat pravidelně se stropů, říms a topných zařízení prach, okna a podlahy musí 

být pravidelně čištěny. Pomůcky sloužící k tomuto účelu uschovávat odděleně a nesmí se 
používat k čistění kuchyňského nádobí a stolů. Pomůcky označit červenou barvou. 
Pomůcky na čistění stolů označit bílou barvou a na čistění kotlů modrou barvou.  

 
19. Všechny místnosti spol. stravování, obzvláště kuchyň a jídelna musí být řádně odvětrány.  
 
20. V kuchyni, jídelně a skladišti potravin nesmějí být uschovány občanské šaty a obuv.  
 
21. Dřezy k mytí nádobí musí být stále udržovány v čistotě, je zakázáno v nich prát prádlo.  
 
22. Záchody musí být udržovány v pečlivé čistotě. Na záchodech musí být věšák, dostatečná 

zásoba toaletního papíru a kovové uzavírací nádoby na použité hygienické vložky.  
 

II. Stroje a zařízení 
1. Dodržovat stanovené pracovní postupy, pokyny, návody k obsluze a bezpečnostní 

předpisy při všech pracích, zejména při práci na kuchyňských strojích (robotech, 
nářezových strojích, kráječích, šlehačích, míchačce na těsto atp.). Návody k obsluze musí 
být přístupné v blízkosti strojů, nejlépe vyvěšeny.  

 
2. Při práci na strojích nepřipouštět a nepožadovat pomoc od ostatních spoluzaměstnanců, 

kteří nejsou v práci na strojích zaškoleni.  
 
3. Přídavné strojky u kuchyňských robotů nasazovat jen při vypnutém motoru. Do masového 

strojku vtlačovat maso jen dřevěným přípravkem - tlačítkem, u nářezových strojů používat 
při obsluze příslušné náčiní, špičky salámů odkrajovat ručně. Zkoušky těsta, popřípadě 
jiných surovin připravovaných robotem provádět jen po zastavení stroje.  

 
4. Při obsluze a používání plynových sporáků, stoliček, pečících trub apod., je nutno dbát, 

aby nedošlo ke zhasnutí některého hořáku a tím k eventuálnímu ohrožení zdraví a 
bezpečnosti. Je-li v místnosti cítit plyn, nesmí se provádět žádná manipulace s el. 
zařízením, ani otevřeným ohněm. Je nutno ihned plyn uzavřít hlavním uzávěrem a vyvětrat.  

 
5. Nastane-li v el. zařízení nebo v přívodní šňůře porucha, nutno ji ihned ohlásit nadřízenému. 

Na části el. instalace (vypínače, trubky a kabely) se nesmí věšet žádné předměty ani části 
oděvu.  

 
6. Při použití horních podlaží kuchyňských pecí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s 

rozpálenými plechy.  
 
Ve Varnsdorfu dne: 24. 8. 2018 
 

…………………………………………….  
          Bc. Nováková Pavlína  
              (ředitelka školy)   
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