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Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny výdejny 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Vnitřní řád školní jídelny výdejny je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. 

Provoz školní jídelny a výdejny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), 

vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích) a vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), 

vše v platném znění. 

Ve školní jídelně a školní výdejně mají právo se stravovat děti a zaměstnanci školy v souladu 

s vnitřními předpisy školy. Strávník (zaměstnanec školy) nebo zákonný zástupce strávníka (dítěte) 

souhlasí s vnitřním řádem školní jídelny a výdejny a podmínkami školního stravování a je povinen 

se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnkách školy nebo na 

webových stránkách školy. 

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ 
 

2.1.  Práva a povinnosti dětí 

Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim. Má právo odmítnout 

stravu, být respektováno (při volbě druhu a množství stravy). 

Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ a vnitřní řád školní jídelny. Dítě 

má povinnost šetrně zacházet a nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ. 

Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí je blíže rozpracován ve Školním řádu článek 

IX. 
 

2.3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

Podrobně rozpracováno ve Školním řádu mateřské školy v článku VII. 

 

2.2.  Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí 

Zákonní zástupci mají právo na informaci o průběhu stravování dítěte v MŠ a vyjadřovat se 

k záležitostem týkajících se stravování. Dále mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do 

jídlonosičů. 

Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh 

potraviny.  

Mají povinnost platit za odebranou stravu v daném termínu, do 20. dne předešlého měsíce. 

Mají povinnost omlouvat stravu předem, denně do 10.30 hod. na den následující, v pondělí do 

8,00 hodin telefonicky nebo přes přihlašovací portál na našich webových stránkách školy 

www.ms.nezvalovo.cz,  

V MŠ Pohádka, Nezvalovo nám. je možné přes www.strava.cz, nebo telefonicky paní Kateřině 

Haškové 721 815 100  

 

3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY 
 

3.1.  Účastníci stravování 

ŠJ především zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole 

a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců školy. 
 

 

 

 

http://www.ms.nezvalovo.cz/
http://www.strava.cz/
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3.2.  Provoz školní jídelny 

Doby podávání jídel: ranní svačina 8,30 – 9,15.   

Oběd 11,45 –12,15.   

Odpolední svačina 14,15 – 14,45.  

Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. 
 

Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně. Výjimky povoluje ředitelka MŠ.   

 

V období adaptace je docházka dojednána písemně pro každé dítě individuálně. V tyto dny má 

dítě nahlášeno stravu jen na dobu pobytu. 
 

Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování do druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole 

(Vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne 

nepřítomnosti ve škole doúčtována. 
 

V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci. Výdej bočním 

vchodem do kuchyně od 11.00–11.15 do předem přinesených nádob, jídlo spotřebovat do 15 

hodin. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této vyhlášky 

považuje za pobyt v MŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu 

odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost. 

 

KONTAKT: 

 

Vedoucí kuchyně NN: Kateřina Hašková 

   Telefonní číslo: 721 815 100 

   e-mail: ms.nezvalovoKH@gmail.com 

 

Vedoucí jídelny BN: Mária Poláčková 

  Telefonní číslo: 596 912 548 

  e-mail: MS.Zahrady@seznam.cz  

 
4. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ - § 2, odst. 1 a 4 

 

 Školní stravování je zabezpečováno vlastním zařízením školního stravování – školní 

jídelny v MŠ Nezvalovo nám. 856  

 Školní stravování je zabezpečeno smlouvou o poskytování školního stravování – nám. B. 

Němcové - zde se strava dováží z MŠ V Zahradách, O.- Poruba 

 Výše finančních normativů na nákup potravin se stanoví dle § 5, odst. 2 

 

5. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ:  

 

Ke stravování v mateřské škole je dítě přihlášeno po vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování 

vedoucí školní kuchyně, v MŠ Nezvalovo náměstí. Ke stravě se dále přihlašuje dítě přes portál 

www.stava.cz,  

Přihlášení pro obě mateřské školy platí: (po předchozí nepřítomnosti) a odhlášení (po předchozí 

přítomnosti) ze stravování musí být provedeno v pondělí do 8.00 hodin, na další dny lze dítě 

pouze přihlásit nebo odhlásit nejpozději do 10.30 hodin. Dítě již nelze ráno přihlásit ke stravě, 

vždy den předem do 10.30 hod. 

   

6. ZPŮSOB PLACENÍ: 

 

Stanovenou částku za stravné platí rodiče, či jiní zákonní zástupci pouze bezhotovostní formou, a 

to zřízením trvalého příkazu a měsíčním zasíláním celkové částky po celou dobu kalendářního 

roku na účet: 

mailto:ms.nezvalovoKH@gmail.com
mailto:MS.Zahrady@seznam.cz
http://www.stava.cz/
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ŠJ MŠ NN č. 35 - 1649352339/0800   

ŠJ MŠ BN č. 256 223 769/0300  

do konce měsíce, který předchází měsíci, kterého se platba týká. Doporučujeme zadat trvalý 

příkaz k převodu finančních prostředků na 15. den v měsíci. 

Částka za stravné se platí vždy předem a v plné výši za každé přihlášené dítě.  

     

7. VÝŠE PLATEB  

 

PRO NN: 

Celodenní strava  3- 6 let /přesnídávka, oběd, svačina, nápoje/   

36,- Kč denně + 450,- Kč úplata   

Celodenní strava 7 -10 let  

41,- Kč denně       

 

Polodenní strava 3 -6 let /přesnídávka, oběd, nápoje/   

28,- Kč denně + 450,- Kč úplata          

Polodenní strava 7-10 let 

32,- Kč denně      

 

Adaptace na MŠ 3 – 6let       

11,- Kč denně + 450,- Kč úplata   

Adaptace na MŠ 7-10 let 

12,- Kč denně  

 

PRO BN: 

 

Celodenní strava 3-6 let (přesnídávka, oběd, svačina, nápoje) 

38,- Kč denně 

Celodenní strava 7-10 let 

46,- Kč denně  

 

Polodenní strava 3-6 let (přesnídávka, oběd, nápoje) 

30,- Kč denně 

Polodenní strava 7-10 let 

37,- Kč denně 

 

Adaptace na MŠ 3-6 let 

12,- Kč denně  

Adaptace na MŠ 7-10 let 

13,- Kč denně   

 

Do skupiny strávníků  7- 10 let budou zařazeny všechny děti, které ve školním roce v kterémkoliv 

měsíci od 1. 9. do 31. 8. xxxx dovrší 7 let. 

 

     8. VYÚČTOVÁNÍ PŘEPLATKŮ 

 

NN  

Přeplatky stravného a školného jsou vypláceny převodem na účet zákonných zástupců 1x ročně 

 

BN 

Přeplatky stravného jsou vypláceny převodem na účet rodičů nebo zákonných zástupců 1x ročně 
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    9. ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ: 

MŠ NN 

 e-mailem: ms.nezvalovoKH@gmail.com  

 webových stránkách školy: sekce přihlášení - www.ms.nezvalovo.cz 

 sms na tel. číslo: 721 815 100 

 webový portál: www.strava.cz  

 telefonicky: 596 926 540  

 

MŠ BN 

 e-mailem: ms.nezvalovo@post.cz 

 webových stránkách školy: sekce přihlášení - www.ms.nezvalovo.cz 

 sms na tel. číslo: 724 017 675 

 telefonicky: 596 910 122 

 

     10. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách z důvodu krizových či mimořádných 

opatření, z důvodu nařízení karantény.  

 

Školní jídelna a školní výdejna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem, které 

se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo 

možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.  

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje bočním vchodem v době od 10:45 do 11:00 

hodin. 

Přihlašování a odhlašování probíhá stejně jako odhlašování stravy viz. výše. V době mimořádného 

uzavření školy budou všechny děti ze stravování odhlášeny (předem bude rozeslán informační 

mail). 

 

 
Vysvětlivky: 

BN – MŠ Mateřídouška, nám. B. Němcové 664 

NN – MŠ Pohádka, Nezvalovo nám. 856 

 

 

 

 

V Ostravě- Porubě dne: 5. 8. 2021 

Bc. Radka Kredbová 

ředitelka 

mailto:ms.nezvalovoKH@gmail.com
http://www.ms.nezvalovo.cz/
http://www.strava.cz/
mailto:ms.nezvalovo@post.cz
http://www.ms.nezvalovo.cz/
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Příloha č. 1 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 
Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace,  

Ved. Školní kuchyně:  , tel. 721 815 100, e-mail:  ms.nezvalovoKH@gmail.com, www.strava.cz,  
 
Jméno a příjmení dítěte (strávníka):  .................................................  nar.  ..................................... 

Jméno a příjmení rodiče (zástupce):  ................................................................................................. 

Adresa: ..................................................................................................... Kontakt. tel: .......................... 

Přihlašuji své dítě ke stravování v MŠ od školního roku ………… a souhlasím s níže uvedenými podmínkami: 
Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č. 2, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 
v platném znění. 
MŠ zajišťuje stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává. 
Pro všechny děti jsou během celého pobytu v MŠ zajištěny tekutiny v rámci denního pitného režimu. 
První den nemoci dítěte se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Stravu si můžete vyzvednout 
do vlastních nádob v době od 11.00 do  11.15 hodin v kuchyni školní jídelny. 
Pokud si pro jídlo zákonný zástupce nepřijde, strava propadá a je nabídnuta ostatním dětem jako přídavek. Po 
nepřítomnosti dítěte v MŠ telefonicky nahlaste příchod dítěte do MŠ - v pondělí do 8.00 hod., další dny do 10.30 
hod. předcházejícího dne, aby dítě mohlo být přihlášeno ke stravě. 
Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen nahlásit do 10.30 hodin den předem. 
Ceny stravného platné pro školní rok 2021/ 2022: 

  Stravné   Úplata   Celkem stravné+ 
        úplata   

Děti  3-6 let: Přesnídávka 7,00        

  Oběd 17,00        

  Svačina 8,00        

  Nápoje 4,00         

Celkem: Polodenní 28,00   1066,-   

  Celodenní 36,00 450,-     1242,-   

Děti 3-6 let: Adaptace na MŠ 11,00 450,-  714,-   

Děti 7-10 let: Přesnídávka 8,00 

.Předškolní děti (poslední 
školní rok před nástupem do 
ZŠ) a děti s OŠD úplatu 
neplatí    

  Oběd 20,00     

  Svačina 9,00     

  Nápoje  4,00      

Celkem: Polodenní 32,00     704,-   

  Celodenní 41,00     902,-   

Děti 7-10 let: Adaptace na MŠ 12,00     264,-   

 

Náhrada škody ve výši věcné a mzdové režie: 40,- Kč. Přičítá se ke stravnému. 

 
Úplatu za školské služby je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno /není závislé na 
docházce/. Platby záloh na stravné a úplatu musí být uhrazeny nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, 
kterého se platba týká. V měsíci, ve kterém došlo k přihlášení ke stravování. musí být uhrazen do 5. dne od zahájení 
docházky. Přeplatky stravného a úplaty za školské služby jsou vypláceny převodem na účet 1x ročně do 30. září. 
V případě ukončení docházky ihned. 

Prohlašuji, že zálohy na stravné a úplatu za školské služby budu hradit v řádných termínech převodem z účtu na účet 
jídelny mateřské školy u České spořitelny, a.s. v Ostravě - Porubě, č.ú.: 35 - 164 935 2339/ 0800, Variabilní symbol je 
přidělen paní Haškovou,  popis: jméno a příjmení dítěte!!!. 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem přihlášku řádně přečetl, všemu porozuměl a s obsahem souhlasím. Rovněž 
souhlasím s využitím zde uvedených osobních údajů pro evidenci v mateřské škole.  
 
Datum: ……………..…    podpis zákonného zástupce ………………………………………………………. 

mailto:ms.nezvalovoKH@gmail.com
http://www.strava.cz/
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Příloha č. 2 
 

          POKYNY PRO STRÁVNÍKY MŠ POHÁDKA, NEZVALOVO NÁMĚSTÍ 856 

 

           Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace, 

ved. Školní kuchyně: Kateřina Hašková, tel. 721 815 100, e-mail: ms.nezvalovoKH@gmail.com,  

                  Školní stravování se řídí vyhl. č.107/ 2005 Sb., o školním stravování, v platném znění  

 

1. Stravné 792,- (902,-) a školné ve výši 450,-Kč se platí bezhotovostně na účet mateřské školy:                                                

35 – 164 935 2339/ 0800. Jako variabilní symbol používejte přidělené číslo, popis: jméno a příjmení 

dítěte!!! 

2. Stravné a školné se platí měsíčně dopředu. 

3. Platby je nutno odesílat nejpozději k 20. dni v měsíci, aby úplata přišla na náš účet do konce měsíce. 

4. Dítě se může stravovat celodenně nebo polodenně. 

5. Omlouvat nepřítomnost dítěte je nutno 24 hodin předem, denně do 11,30 hod., v pondělí do 

8,00 hod. /pokud dítě v pondělí nepřijde, na oběd nemá nárok/ 

6. Školní jídelna v současné době neposkytuje dietní stravování. 

7. Strávník, jehož zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

praktického lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, může do 

školní jídelny vnášet vlastní stravu. 

8. Stravu vnáší do školní jídelny na základě dohody o individuálním stravování a stanovených podmínek v 

písemné „Dohodě o stravování dítěte v mateřské škole“ sjednanou s ředitelkou školy. 

9. Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda pouze první den nepřítomnosti dítěte, kdy je dítě 

nahlášeno na stravování, a to do přinesených nádob – v kuchyni MŠ v době od 11:00 – 11:15 hodin 

– pouze jeden oběd v daný den nepřítomnosti dítěte, v ostatní dny nepřítomnosti dítěte v MŠ již 

nemá dítě na další obědy nárok. Odebraná strava je určena k okamžité spotřebě. 

10. Pokud zákonný zástupce nahlásí dítě i na další den a dítě je opět nepřítomno v mateřské škole, 

zákonný zástupce je povinen zaplatit náhradu škody ve výši věcné a mzdové režie, která je 40,- Kč a 

přičítá se k základní ceně za den, tj. 76,- Kč (81,- Kč pro děti 7 leté) 

11. V případě neomluvené absence nebude stravné odhlášeno a zákonný zástupce bude povinen 

zaplatit náhradu škody ve výši věcné a mzdové režie ve výši 40,- Kč a přičítá se k základní ceně 

stravy za den, tj. 76,- Kč (81,- Kč pro děti 7 leté) 

12. Náhrada škody bude vyúčtována 1x měsíčně a splatná bude hotově v pokladně školy. 

13. Přeplatky se vyúčtovávají v září, v lednu a v červnu. V hotovosti u účetní mateřské školy. Termín bude 

vždy oznámen na nástěnce školní jídelny. 

 

14. MOŽNOSTI  ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ  

1. E-mailem – ms.nezvalovoKH@gmail.com, přes webový portál www.strava.cz,   

/omlouvám............... (jméno dítěte) ze třídy................ od ........do.......... podpis/ 

2. SMS – 721 815 100  /omlouvám.......... (jméno dítěte) ze třídy...........od ........do....... podpis/  

3. Telefonicky – 596 926 540 
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mailto:ms.nezvalovoKH@gmail.com
http://www.strava.cz/
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Příloha č. 3 

Stravné V MŠ Mateřídouška 

 
dopolední svačinka       8,-- Kč 

 
oběd                            22,-- Kč 

 
odpolední svačinka       8,-- Kč 
-------------------------------------- 

celodenní stravné         38,-- Kč 
 

polodenní stravné        30,-- Kč 
 

děti které ve školním roce 
 /tj.od 1.9. do 31.8./ dovrší 7 let -OŠD 

 
dopolední svačinka        9,-- Kč 

 
oběd                              28,-- Kč 

 
odpolední svačinka         9,-- Kč 

-------------------------------------- 
celodenní stravné          46,-- Kč 

 
polodenní stravné          37,-- Kč 

 

Záloha na měsíc 

 
Celodenní pobyt             850,-- Kč             
Polodenní pobyt             750,-- Kč                 
Celodenní pobyt  - 7-leté děti       1040,-- Kč             
Polodenní pobyt  - 7-leté děti         940,-- Kč 

         
Záloha na stravné a úplatu se platí vždy  

měsíc dopředu  -zálohově, 

převodem z účtu 

Číslo účtu :        256 223 769 /0300 

Variabilní symbol: datum narození ve form.DDMMRRRR        

Specifický symbol:       7120, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

vyúčtování přeplatků je zpětně 1 x ročně/max.do 30.září/  -převodem na účet 
ŠJ V Zahradách 2148,Ostrava Poruba, odloučené pracoviště 
Vedoucí školní jídelny: p.Poláčková Mária 

Tel.č. 596 912 548 
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Příloha č. 4 

Nedotovaná strava pro MŠ BN 

Vážení rodiče, 

Od 1.1.2021 dochází ke změně v účtování stravy 

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.107/2005Sb. má dítě nárok odebírat 
školní stravování v době pobytu ve škole nebo první den neplánované 

nepřítomnosti.  

Další den nepřítomnosti již nemají nárok na státní dotaci. V případě 
neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečných 
nákladů vynaložených na přípravu jídla, které činí 56,-kč za jeden oběd a 
připočítají se k základní ceně za jídlo. 

Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada. 

Dítě 3-6 let:                38,- kč         za jídlo 

                                   56,- kč        věcná a mzdová režie 

                                    94,- kč         plná cena nedotované stravy 

 

Dítě 7 let:                   46,- kč         za jídlo 

                                   56,- kč        věcná a mzdová režie 

                                   102,- kč         plná cena nedotované stravy 

                

 Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti !!!!!!!! 

 


