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Školní stravování je poskytováno dětem dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, včetně následných změn a doplňků. Školní 

jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců a cizích strávníků.  

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí (strávníků) a jejich 

zákonných zástupců 

1.1. Práva dětí (strávníků):  

• využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování,  

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí,  

• ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, 

zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy 

toxikomanií,  

• nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. 

1.2. Povinnosti dětí (strávníků):  

• dodržují pravidla společenského chování, pravidla stolování a hygieny,  

• nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování,  

• plní pokyny pedagogických pracovníků, popřípadě dalších oprávněných osob,  

• dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem. 

1.3. Práva zákonných zástupců:  

• vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí kuchařky nebo u ředitelky 

školy. 

1.4. Povinnosti zákonných zástupců:  

• informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných 

skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled. 

• včas zajistit úhradu stravného, a to zejména bezhotovostním bankovním převodem formou 

inkasa, případně v hotovosti. 
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2. Provoz a vnitřní režim 

2.1. Provozní doba školní jídelny  

8:00 – 8:15 výdej dopoledních přesnídávek do tříd 

11:00 – 11:15 výdej obědů do jídlonosičů 

11:30 – 12:00 výdej obědů ve třídách 

14:00 – 14:15 výdej odpoledních svačin do tříd 

 

2.2. Režim výdeje stravy a stravování 

• Způsob podávání jídel je u dopolední přesnídávky a odpolední svačiny samoobslužný,  

u oběda pak dle aktuálních možností a schopností dětí. Děti mají možnost ovlivnit si 

velikost porce, jídlo si přinášejí i odnášejí na své místo samostatně.  

• Časové rozvržení jídle dle denního režimu, odstup jídel je 2,5 až 3 hodiny. 

• Vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve třídě a nesmí být odnášeno ze školy (s výjimkou 

ovoce a zabalených potravin, které nejsou určeny k přímé spotřebě). 

 

2.2. Mimořádné události během výdeje stravy a stravování: 

• rozbití nádobí nebo polití podlahy v jídelně nahlásí pedagogičtí pracovníci personálu 

kuchyně nebo úklidu, který neprodleně zajistí úklid,  

• úrazy nebo nevolnost při stravování řeší pedagogičtí pracovníci, kteří zajistí nezbytnou 

pomoc nebo ošetření. Kontaktují zákonné zástupce a úraz zapíší do Knihy úrazů ve třídě.  

 

2.3. Výdej stravy do jídlonosičů:  

• výdej stravy do jídlonosičů se provádí ve správní (zelené) budově – zvonek „Kuchyňě“. 

Do budovy strávníci (zákonní zástupci) vstupují jednotlivě, 

• k dispozici je patrový servírovací stolek s horní plochou určenou pro manipulaci s jídlem, 

jehož součástí je dezinfekce, jednorázové rukavice, papírové ubrousky a čistý příbor. 

Spodní plocha slouží pro odložení použitého nádobí apod., 

• kuchařka předá strávníkovi (zákonnému zástupci) porci stravy na talířích (v misce) tak, jak 

by byla předána dítěti (strávníkovi) v případě docházky do školy, 

• strávník (zákonný zástupce) si sám přendá jídlo do nádob, které si k tomuto účelu přinese. 

Nádoby z domácího prostředí nepřebírají kuchařky. S nádobami nelze manipulovat 

v prostoru školní kuchyně, 

• jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, 

• školní kuchyně zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané 

jídlo nepřebírá škola zodpovědnost. 

 

2.4. Rozsah služeb školní jídelny 

• Jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na 

webových stránkách školy (www.msvarenska.cz).  

 

http://www.msvarenska.cz/
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2.5. Přihlašování a odhlašování stravy  

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem do 12.00 hodin. Neodhlášený oběd (v 

případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních jídlonosičích 

v době od 11:00 do 11:15 ve školní jídelně (platí pouze v první den nepřítomnosti – bod 2.3.).  

V pondělky a ve dnech po prázdninách či státním svátku je nepřítomné dítě automaticky 

odhlášeno. Je nutné je znovu přihlásit.   

2.6. Úplata za školní stravování 

Úhrada stravného je prováděna hotově nebo bezhotovostním způsobem, formou souhlasu 

s inkasem. Platba se provádí předem, nejpozději první den nástupu dítěte v novém měsíci. Číslo 

bankovního účtu 18736761/0100, variabilní číslo se nevyplňuje, uvádí se do zprávy pro příjemce 

jméno dítěte. 

Neuhrazení stravného v daný termín je pokládáno za porušení školního řádu a ředitelka školy na 

základě zákona 516/2004 Sb., § 35 může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte. 

2.7. Nárok na dotované školní stravování 

Nárok na dotované školní stravování vzniká pouze v souvislosti s pobytem dítěte ve vyučování. 

Dítě, které nebylo přítomno ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Při 

onemocnění dítěte je možno odebrat stravu pouze první den nemoci, pak musí být dítě ze 

stravování odhlášeno (§119 zákona 561/2004 - školský zákon). Neodhlášené a neodebrané obědy 

propadají bez náhrady. 

V případě onemocnění dítěte je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit ze stravování. První den 

nemoci je považován za pobyt ve škole a je v době od 11.00 do 11.15 hod možno stravu odebrat, 

pokud nebyla včas odhlášena.   

Zákonný zástupce je povinný informovat vedoucí kuchařka ohledně zdravotních obtížích dítěte 

nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled. 

2.7. Výše stravného  

Pokud dítě ve školním roce v době od 1. září do 31. srpna dosáhne počátečního věku jednotlivých 

věkových skupin stanovených v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky, bude mít od 1. září nárok na 

odběr jídla odpovídající výživovým normám pro školní stravování stanoveným v příloze č. 1 pro 

určitou věkovou skupinu strávníků. 

Stanovený finanční limit na nákup potravin pro Mateřskou školu Ostrava, Varenská 2a, p.o je: 

 

Skupina Věk Druh jídla Částka v Kč/den 

 

1. 

 

3–6 let 

Celkem  45,- 

Přesnídávka 10,- 

Oběd  25,- 

Svačina  10,- 

 

2. 

 

7–10 let 

Celkem  48,- 

Přesnídávka 11,- 

Oběd  26,- 

Svačina  11,- 

 

3. 

Zaměstnanci 

na pracovní 

poměr 

Oběd 38,- 

Cena obědu pro zaměstnance 23,- 

Příspěvek z FKSP 15,- 
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2.8. Pitný režim 

• V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim.   

• Zásobování vodou: Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických 

limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu.  

• Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb.  

o hygienických požadavcích: na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 

60 l vody na den. 

• Příprava, doplňování nápojů – z vlastní školní jídelny: Druh nápojů – čaje (ovocné, 

bylinkové apod.), mošty, džusy, minerální vody, voda s bylinkami ze školní zahrady nebo 

čistá voda. 

• Způsob obsluhy, manipulace s nádobím – při svačinách, obědě, možnost doplnění podle 

potřeby dítěte; v každé třídě sklenice nebo hrnky s nápoji po celý den – samoobslužné 

podávání dětmi, při pobytu na zahradě k dispozici nápoje podávané včetně oplachování 

nádobí provozními, popř. pedagogickými zaměstnanci.  

2.9. Dietní stravování 

Mateřská škola zajišťuje dietní stravování dětem, u kterých je doložena diagnóza vyžadující dietní 

stravu lékařským potvrzením. Zákonní zástupci podávají ředitelce školy Žádost zákonného 

zástupce o poskytování dietního stravování (viz příloha). 

Dietní strava je poskytována ve spolupráci s nutriční terapeutkou.  

Škola zajišťuje tyto diety: kombinovaná bezlaktózová, alergie na bílkovinu kravského mléka, 

bezlepková a antihistaminová dieta, v případě potřeby další. 

Ve všech případech je vyžadována intenzivní, velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci dětí. 

Stravování probíhá na základě individuálních jednání s ekonomkou školy a vedoucí kuchařkou. 

Zákonní zástupci pravidelně dostávají s časovým předstihem jídelní lístky, ke kterým se následně 

vyjadřují a veškerou stravu konzultují.  

Příprava dietní stravy je podrobně rozepsána v Příručce kritických bodů pro školní stravování 

(HACCP), která je k nahlédnutí u ekonomky školy.  

2.10. Stravování v průběhu nařízené karantény 

Nárok na dotovaný oběd po dobu nařízené karantény mají děti v mateřské školy při naplnění 

podmínek § 184a školského zákona. 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (strávníků) a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

• Žáci jsou prokazatelně poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví. 

• Pedagogičtí pracovníci dbají o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení 

• Děti (strávníci) jsou povinny šetřit a udržovat vybavení školní jídelny v pořádku. Chovají 

tak, aby zamezili poškození jejího vybavení. 

• Děti (strávníci) odpovídají za čistotu a pořádek svého místa, u kterého stolují.  
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5. Kontakty 

• Vedoucí kuchařka: Kamila Hornáčková 

• Ekonomka školy: Bc. Marcela Oborná 

• Tel: 602 417 771 (případně kancelář školy 602 412 563) 

• Email: posta@msvarenska.cz 

• Web: www.msvarenska.cz 

 

 

 

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 

 

 

 

Příloha: 

• Žádost zákonného zástupce o poskytování dietního stravování 

 

mailto:posta@msvarenska.cz
http://www.msvarenska.cz/

