
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny v mateřské škole 

 

Výdejna v MŠ ve dnech školního vyučování zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance 

mateřské školy.  

Děti i zaměstnanci mají povinnost se ke stravování přihlásit. Vyplněnou a podepsanou přihlášku 

je potřeba odevzdat vedoucí školní jídelny. 

Stravu je možné odhlásit buď přímo v mateřské škole odepsáním v sešitě v hale mateřské školy, 

na telefonním čísle 725 769 580 nebo přímo ve školní jídelně – tel: 725 769 579. Stravu je 

možné odhlásit nejpozději do 7,30 hod. prvního dne nepřítomnosti dítěte.  

První den nepřítomnosti je možné si vyzvednout jídlo ve školní jídelně v době od 10,40 do 

11,00 hod. nebo od 12,30 do 13,00 hodin. Oběd je možno vydat pouze do nerezových 

jídlonosičů. Toto jídlo je určeno k okamžité spotřebě.  

Druhý a následující dny bude neodhlášená strava započítána v plné výši.  

Obědy v době nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné odebírat, ale pouze za plnou výši stravného. 

Obědy si zákonný zástupce dítěte vyzvedává ve školní jídelně.  

Platba za obědy je prováděna převodem z účtu a to zpětně za odebrané obědy. Informace 

k platbě poskytne vedoucí školní jídelny. Pokud nebude stravné uhrazené včas, může být dítě 

vyřazeno ze stravování. 

Aktuální ceny stravného jsou vyvěšeny na nástěnce v MŠ nebo na webových stránkách školy. 

Vstup dětí do výdejny je možný pouze za dozoru pedagogů.  
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Výdej jídla: 

Přesnídávka ……   8,30 – 8,45 hod 

Oběd……………..11,30 – 12,00 

 svačina…………. 13,45 – 14,00 

Veškerá dokumentace, seznamy alergenů a vyhlášky týkající se školního stravování jsou 

uloženy u vedoucí školní jídelny a je možné do nich kdykoli nahlédnout.  

Připomínky a náměty ke školnímu stravování je možné řešit s vedoucí školní jídelny nebo 

prostřednictvím vedoucí učitelky v mateřské škole.  

 

Platnost od 5. 1. 2023 

Mgr. Věra Pachtová – vedoucí učitelka MŠ …………………………………………………… 

 

Monika Nápravníková – vedoucí školní jídelny……………………………………………….. 

 

Mgr. Miroslav Pech – ředitel školy………………………………………………………….. 


