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Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, příspěvková organizace 
se sídlem   

Špindlerův Mlýn 32 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  34.  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (MŠ) 

Č.j.: ZSaMS 142/2017 

Vypracoval: Mgr. Petr Libřický, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Petr Libřický, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 20. 8. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 20. 8. 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, 
které tvoří součást tohoto předpisu. 
 
 
Obecná ustanovení 
 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
 
1.  Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.o školním stravování a zákonem č.561/2004 
 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Provozní 
 řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní 
 jídelny určené ke stravování dětí a zaměstnanců školy. 
 
2.  Organizace a rozsah školního stravování 

 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka po dohodě  se zákonným 
 zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. 

 Rozsah se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo 
 vždy (dle §4 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). 

Do mateřské školy je zakázáno přinášet dětem vlastní jídlo a pití a to z hygienických důvodů. 
Výjimkou jsou děti, které mají potvrzení od dětského lékaře. Pitný režim je zajišťován v průběhu 
celého dne. 
 
2.  Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. 
 
3.  Výdej stravy:  Přesnídávka   7,45  –   9,00 hod 
                           Oběd            11,40 – 12,00 hod 
    Svačina        14,30 -  14,45 hod 
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4. Strava je vydávána nejprve strávníkům MŠ Špindlerův Mlýn, dále soukromé MŠ a 
posléze cizím strávníkům.  

 
5. Cizím strávníkům je oběd vydáván u výdejního okénka školní kuchyně od 11,00 – 11,30 

do vlastních jídlonosičů. 
  
6. Do školní jídelny nemají přístup cizí osoby. 
 
7. Každý žák musí mít vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku ke 

stravování. Každou změnu údajů na přihlášce je strávník (u dětí zákonný zástupce) 
povinen neprodleně nahlásit vedoucí školního stravování. 

 
8. Příspěvky na stravování se platí bezhotovostně  na účet školy 187773491/0300 do 23. dne 

v předchozím měsíci. Specifický symbol pro MŠ je 500, Variabilní symbol musí být 
vyplněn ( VS strávníkovi bude přidělen), viz příloha. 

 
9. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu 
      na potraviny ve znění vyhlášky č.107/2005Sb.o školním stravování takto: od školního 
 roku 2014/2015 se rozdělují strávníci do dvou skupin: 
 

I. stupeň  do 6ti let 
II. stupeň 7—10 let 

 
     Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním 
 roce (od 1. 9. do 31. 8.) 7 a více let. Cena obědů je stanovena takto: 
 

I. stupeň:  přesnídávka   8,- Kč 
  oběd             19,- Kč 
  svačina          7,- Kč 

 
II. stupeň:  přesnídávka   9,- Kč 
  oběd             21,- Kč 
  svačina          7,- Kč 

 
10.  Odhlášení stravy: viz příloha. 
 
11. Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte nebo zaměstnance školy ve šk. zařízení, nelze 
 vydávat stravu domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. 
 
12. Jídla podávaná ve ŠJ se konzumují ve ŠJ. Strávník si může z jídelny odnést pouze kusové 

ovoce. 
 
13. Při ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního 

stravování ihned odhlásit u vedoucí školního stravování z důvodu případného vyrovnání 
plateb za stravné. Přeplatky za stravné se vracejí na účet po odhlášení ze stravování, 
případně na vyžádání zákonného zástupce  dítěte. 

 
14. Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí-řádem školní jídelny, 
      ve kterém je upraveno stravování zaměstnanců školy. 
 Závodní stravování: pro zaměstnance ZŠ i MŠ platí stanovení stravného dle 
 provozního řádu ŠJ – kategorie 15 let a více – 26 Kč/oběd. 
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15.  Cena stravy pro soukromou MŠ je stanovena takto:  
        

Finanční norma na stravu:  stejná – MŠ zapsaná v rejstříku ŠZ   
 

Ostatní náklady (mzdová, věcná, zisk) :                  přesnídávka  4,43 Kč 
                                                      oběd                3 Kč 
                                                      svačina            2,43 Kč 
     

   
16.  Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. 
 
17.  Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve třídách a na stránkách www.strava.cz 
 
18.  Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na stránkách školy. 
 
19.  Kontaktní telefon na školní jídelnu je: 499 433 050, 739 428 538, e-mail: 

jidelna@zsspindl.cz 
 
 
Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: Z. Ramachová, M. Benešová 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 
 
 
Ve Špindlerově Mlýně,    dne 18. srpna 2018 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Petr Libřický 
ředitel školy 
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Příloha č. 1- postup při platbě  a přihlašování stravného 
 
Pokyny k platbám, objednávání a výdeji (naleznete na www.zsspindl.cz) : 
 
Platby pouze bezhotovostně, platebním (trvalým příkazem), vždy na měsíc předem (v září – 
platba na říjen, atd.). Může být předplacena i vyšší částka, uvidíte na svém kontě. 
 
Způsob plateb: ........................................... 15. – 20. den v měsíci 

Číslo účtu: ............................................................ 187773491/0300 

Variabilní symbol: ................................................. bude přidělen 

Neplaťte prosím za sourozence současně, každá platba je přiřazena pouze jednomu dítěti. 

Objednání stravy: bude provedeno automaticky na základě vyplněné přihlášky ke stravování 

(viz příloha č. 2) 

Odhlášení stravy:  

Pozn.: Je-li dítě  v době podávání jídla přítomno v MŠ, vždy se stravuje (vyhláška č.14/2004 
Sb., o předškolním vzdělávání §4). Tzn. nelze odhlásit dopolední přesnídávku! 

Odhlášení probíhá pouze přes internet na www.strava.cz . Na základě přihlášky ke stravování 

vám přijde potvrzující e-mail s přístupovými údaji - Vaším uživatelským jménem, heslem a 

číslem jídelny (89001). Na tomto vašem „kontě“ uvidíte jidelníčky, složení jídla (alergeny), 

informace o vyzvednuté stravě, stav Vašeho konta (platby), atd. Každý žák má své konto.  

Možnost stažení aplikace pro chytré telefony na  GOOGLE PLAY: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs 

 

Odhlášení: den předem do 14h, v případě náhlé nemoci ráno do 7h. 

V 1. den nemoci je možné oběd vyzvednout v době od 11,30 do 11,45h. 

 

Ve výjimečných  případech lze telefonicky odhlásit stravu v případě nemoci ještě ráno do 7,00 
hod. na tel. 499 433 120 u pí. učitelky. 
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Příloha č. 2 - Přihláška 
 

 

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn   
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn 

 
 
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
 
Příjmení a jméno:…………………………………………………………………………. 
 
Ulice:……………………………………………….. 
 
Město (obec):………………………………………… 
 
PSČ:………………………………………………….. 
 
Telefon (domů):………………………………………. 
 
E-mail:……………………………………………….. 
 
Číslo účtu……………………………………………. 
 
. 
Závazně přihlašuji své dítě k: 
 

a) celodennímu stravování 2) 
b) bez odpolední svačiny    

 
                            PO     ÚT     ST     ČT     PÁ 1) 
 
Obědy budu platit:   převodním příkazem z vlastního účtu 
 
 
 
…………………………………                                  …………………………….. 
           datum                                                                            podpis rodičů 
 
 
 
1) zakroužkujte 
2) nehodící se škrtněte 
3) nehodící se škrtněte 
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Děti platí po celý školní rok stejnou cenu oběda. V případě, že žák dosáhne věku vyšší cenové 
skupiny v průběhu školního roku (1. 9. – 31. 8.), platí již od začátku šk. roku cenu vyšší. 
 

Kontakt 

Vedoucí šk. stravování M. Benešová1: 

Tel.: ........................................................ 499 433 050, 739 428 538 

e-mail: .............................................................. jidelna@zsspindl.cz 

 

 

                                                 
1 ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVY POUZE na stránkách www.strava.cz , případně U VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO 
STRAVOVÁNÍ. V době hlavních prázdnin (červenec, srpen) lze přes učitele MŠ  


