
Vnitřní řád školní jídelny 
Mateřské školy Jinolice 

Vyplývá: 
- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhlášky č. 84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších 

předpisů, 
- platných hygienických předpisů 

Stravné 
Stravné se platí u vedoucí školní jídelny hotově vždy od 20 dne v měsíci na následující měsíc 
nebo převodem na účet mateřské školy vždy 15. v měsíci. Po ukončení docházky dítěte do 
mateřské školy se přeplatek vrací v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo na účet rodičů. 
Na dotovanou stravu, pouze cena potravin bez mzdových a věcných nákladů má dítě nárok 
pouze v době pobytu v mateřské škole a první den nemoci/nepřítomnosti. 

Výše stravného 
Strávníci do 6 let     strávníci 7-10 let 
přesnídávka  7,--  Kč   přesnídávka   7,--Kč 
oběd            16,--  Kč   oběd  18,--Kč 
svačina  7,--  Kč   svačina   7,--Kč 
na nápoje  2,-- Kč    na nápoje   2,-- Kč 
celkem            32,--  Kč   celkem 34,-- Kč 
 

Polodenní strava 
Strávníci do 6 let     strávníci 7-10 let 
přesnídávka  7,--  Kč   přesnídávka   7,--Kč 
oběd            16,--  Kč   oběd  18,--Kč 
na nápoje  2,-- Kč    na nápoje   2,-- Kč 
celkem            25,--  Kč   celkem 27,-- Kč 
 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu celého školního roku, ve kterém 
dosáhnou příslušného věku, to je od 1. 9. do 31. 8. 

Cena pro zaměstnance 
Oběd potraviny  24,50 Kč 

Příspěvek FKSP  4,50 Kč 

Zaměstnanec hradí  20,-- Kč 

Cena pro cizí strávníky 
Oběd potraviny 24,50 Kč 

Věcná režie  10,50 Kč 

Mzdová režie  18,-- Kč 

Cena celkem   53,--Kč 

Příspěvek OÚ Jinolice důchodcům obce činí 23 Kč 

Cizí strávník hradí v MŠ Jinolice 30,- Kč za jeden oběd 

 



Přihlašování a odhlašování stravy 
Strava se odhlašuje a přihlašuje osobně, telefonicky nebo emailem: 
jinolice.skolka@seznam.cz den předem nebo tentýž den do 8.00 hod. Včas neodhlášená 
a nevyzvednutá strava propadá bez náhrady a je přidána přítomným dětem jako přídavek. 

Výdej oběda do jídlonosičů (ne do skleněných nádob) je možný pouze první den nemoci 
(nepřítomnosti) dítěte a to v době do 11,00 hodin ve školní jídelně. Od druhého dne 
nepřítomnosti dítěte je rodič povinen stravu odhlásit. 
 
Výdej obědů cizím strávníkům v jídlonosičích je v době od 11 do 11.10 hod. 
Hlavní kuchařka nebo vedoucí ŠJ předá u hlavních dveří naplněné jídlonosiče a převezme 
prázdné a řádně vymyté jídlonosiče na další den. 
 
Výdejní doba jídel:  

přesnídávka: 1. třída   8:15 -  8:35 hod   2. třída   8:40 -   9:00 hod 
oběd:    11:30 - 11:55 hod      12:00 - 12:20 hod 
svačina:   14:00 -  14:30 hod      14:00 - 14:30 hod  
 

Jídelní lístek, vnitřní řád školní jídelny a ostatní informace ke stravování jsou vyvěšeny 
na nástěnce ve vstupní části mateřské školy.  

Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy a s ohledem na plnění výživových 
norem pro děti předškolního věku u vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

Dotazy a připomínky přijímá vedoucí školní jídelny, případně ředitelka školy. 

Bezpečnost dětí po celou dobu stravování zajišťují učitelky mateřské školy. 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče dětí seznámeni před zahájením stravování 
vedoucí školní jídelny.  

Telefonní číslo  MŠ: 725 822 469 

V Jinolicích dne 2. 9. 2013      Marie Benešová 
         ředitelka školy 
 
 


