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I. Všeobecné ustanovení 

Provoz školní jídelny-výdejny se řídí : 
- vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 
- vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny. 
- vyhláška 410/2005 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol a 

předškolních zařízení. 
- Školský zákon 561/2004 Sb. § 30. 
- Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
- Provozní řád školní jídelny, Směrnice o stravování 
- Pracovní náplň, Pokyny BOZP. 

II. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných 
vztahů se zaměstnanci  

1. Děti mateřské školy mají nárok na odběr přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. 
2. Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém 

životním prostředí. 
3. Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy.  
4. Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky. 

II. Provoz a vnitřní režim školní jídelny - výdejny 

1) Účastníci školního stravování 

- Školním stravování se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a zaměstnance školy 
v mateřské škole. 
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- Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce 
107/2005 a rozpětím finančního limitu na nákup potravin v příloze č. 2 k vyhlášce č. 
107/2005. 

- Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti a 
zaměstnanci v MŠ  organizace Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková 
organizace. 

- Má-li dítě stravovací omezení a je-li to v přiměřených možnostech mateřské školy, lze 
režim stravování s ohledem na onemocnění dítěte upravit (např. doba podávání jídla,).  

2) Provoz školní jídelny – výdejny. 

Doba výdeje pokrmů ze školní jídelny: 
  Přesnídávka     8:30 hodin 
  Provoz obědů do MŠ  11:10 hodin 
  Odpolední svačina MŠ:  14:30 hodin 
  Odpovědný za převoz – p. L. Lisý  
 

- K přepravě pečiva, ovoce, zeleniny jsou používány uzavíratelné plastové boxy, 
vhodné k přepravě potravin. Pomazánky jsou zhotoveny ve škole, podle receptur 
pokrmů školního stravování, dle požadovaných teplot.  

- Manipulační prostor v MŠ pro kompletaci svačinek je určen v jedné z kuchyněk MŠ. 
Tato kuchyňka je k tomu upravena. Svačinky a obědy vydávají uklízečky z MŠ, které 
jsou k tomuto proškolené.  

- Při zacházení s pokrmy se používá náčiní k omezení styku rukou zaměstnanců. 
K přepravě teplých pokrmů používáme várnice, které splňují zachování teploty 
pokrmů při přepravě + 65 ⁰C, které jsou určené k přepravě potravin a jsou snadno 
čistitelné a omyvatelné. K pokrmům je přiložena průvodka, kde je uveden název, 
počet porcí, teploty.  

- Ve škole je stavebně oddělený úsek na skladování těchto várnic. Mytí přepravních 
nádob zajišťují kuchařky ve škole.   

3) Stravovací řád 

- Cena pro děti MŠ je stanovena cenou hodnoty potravin – finančním limitem na nákup 
potravin a vychází z věkových skupin strávníků dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Do 
věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na začátku školního roku tj. 1. 9. Podle 
toho, jakého věku dosáhnou v daném školním roce tj. až do 31. 8.  

- Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ. 
 
Ceny obědů: 
Věk 3-6 let 

- Přesnídávka (dopolední svačina)  12,- Kč 
- Oběd      20,- Kč 
- Svačina (odpolední svačina)     8,- Kč 

Věk 7 let 
- Přesnídávka (dopolední svačina)  13,- Kč 
- Oběd      23,- Kč 
- Svačina (odpolední svačina)     8,- Kč 

Součástí ceny za přesnídávku (ranní svačinu) je pitný režim v ceně 4,- Kč. 
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Poplatky za stravné se hradí: 

• v hotovosti vedoucí ŠJ 

• bezhotovostně – souhlasem k inkasu z účtu 
Přihlašování obědů: 

• strávníci jsou automaticky přihlášeni dle svých stravovacích návyků na celý školní 
rok 

• Přihláškou ke stravování ve školní jídelně-výdejně se účastník stravování i jeho 
zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny. 

Odhlašování obědů: 
- obědy se odhlašují den předem do 14.00 hodin, v pondělí ráno do 7.30 hodin. 

 
Přihlášky i odhlášky je možné vyřizovat osobně nebo telefonicky na tel. čísle školní jídelny 
731 652 031, nebo emailem jídelna@zsbatelov.cz.  
  

- Děti MŠ v době nemoci nemají nárok na stravu kromě prvního dne nemoci, kdy si 
stravu mohou vyzvednout do jídlonosiče ve stanovené době a ve vyhrazeném 
prostoru. V další dny nemoci je povinností strávníka, nebo jeho zákonného 
zástupce obědy odhlásit. Neodhlášená strava propadá bez náhrad. V době 
prázdnin a ředitelského volna je strava žákům odhlášena automaticky. 

4) Sanitační řád školní jídelny - výdejny 

- Úklid po skončení provozní doby zajištuje provozní pracovnice MŠ.  
- Průběžný úklid: Provádí se během provozu v takovém rozsahu, aby na pracovištích 

byla zachována provozní čistota a aby pro manipulaci s potravinami byly používány 
jen čisté předměty a zařízení, tj. mytí a dezinfekce všech použitých kuchyňských 
přístrojů a nádobí. 

- Denní úklid:  Provádí se po skončení provozu. Myjí  se dřezy, umývadla, police,  
podlahy, dezinfikují se všechny pracovní plochy.  Odstraní se odpadky a dezinfikují se 
odpadové nádoby, úklidové prostředky a úklidové stroje. 

- Odpad v prostorách MŠ je zajištěn ukládáním do omyvatelných nádob a jeho 
odnášením a následnou likvidací ve školní jídelně 

 

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana před sociálně patologickými 
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

• Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při stravování je zajištěna po celou dobu provozu 
mateřské školy. 

• Děti jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a 
hygieny. 

• Za bezpečnost dětí při stravování odpovídají pedagogové.  
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V. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny-výdejny ze strany dětí 

- Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, školní jídelny- 
výdejny.  

- Děti jsou vedeny k čistotě a pořádku, dbají pokynů pedagogických pracovníků.  
- Povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy je majetek školy chránit a nepoškozovat. 
 
 
V Batelově dne 31. 8. 2021 
 
 
 
……………………………………..                                                                                 ………………………………… 
         V.Pádivá                   Ing. Alena Vybíralová 
vedoucí školní jídelny                                   ředitelka školy 


