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Vnitřní řád školní jídelny se mění v níže uvedených bodech: 

 

2.4. Výdej stravy:  

Výdej obědů do jídlonosičů: (zůstává stejné) 

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

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. 

Výdej odpoledních svačin: (změna) 

• odpolední svačiny budou vydávány při odchodu dítěte po obědě, 

• mateřská škola zodpovídá za kvalitu svačiny do okamžiku jejího vydání zákonným 

zástupcům či jiné pověřené osobě k vyzvedávání dítěte. Je určena k okamžité konzumaci. 

 

 

2.9. Výše stravného (změna) 

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: 
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Skupina Věk Druh jídla Částka v Kč/den 

 

1. 

 

3–6 let 

Celkem  54,- 

(Poloden 41,-) 

Přesnídávka 13,- 

Oběd  28,- 

Svačina  13,- 

 

2. 

 

7–10 let 

Celkem  58,- 

(Poloden 44,-) 

Přesnídávka 14,- 

Oběd  30,- 

Svačina  14,- 

 

 

Ve všech ostatních bodech zůstává Vnitřní řád školní jídelny beze změn. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 

 

 

 


