
Vnitřní řád školní výdejny v Mateřské škole Třebnouševes 

Třebnouševes 80, 508 01 Hořice 

 

 

Vážení rodiče a strávníci, přijměte touto formou základní pokyny týkající se provozu školní jídelny-

výdejny Třebnouševes. 

 
Vyplývá ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2003 Sb., o školním stravování, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 205/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zemních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 
v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provoz-
ní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, nařízení EU 
č.852/2004, o hygieně potravin, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Provoz výdejny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pracovní postup 
 
Vedoucí (pracovnice) školní jídelny-výdejny: 
 
  -nákup pečiva-odchází do obchodu dle stanovené trasy, nákup pečiva 
  -příprava přesnídávky probíhá dle jídelníčku a stanovených norem pro MŠ, dodržuje hygienické předpisy                                    
  -výdej přesnídávky 
  -pracovnice provozu po přesnídávce utře stoly a umyje nádobí 
  -pracovnice zajistí dovoz obědů do MŠ, provede měření HACCP bodů a zapíše 
  -vydávání obědů zajišťuje pracovnice společně s učitelkami MŠ 
  -po vydání obědů pracovnice utře stoly, umyje bílé a následně černé nádobí a uloží na určené místo 
  -příprava odpolední svačiny probíhá dle jídelníčku a stanovených norem pro MŠ, dodržuje hygienické  
    předpisy 
  -pracovnice provozu po svačině utře stoly a umyje nádobí 
 
Pracovnice výdejny MŠ je povinna dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a používat předepsaný 
oděv a obuv. 
 

 

7:00-8:00 hod.  nákup pečiva 
8:00-8:45 hod.  příprava přesnídávky 
8:45-9:15 hod.  výdej přesnídávky, mytí nádobí a stolečků 
10:30-11:20 hod. dovoz a kontrola jídla 
11:30-12:00 hod. výdej obědů 
12:00-13:00 hod. mytí nádobí a stolečků, úklid jídelny 
13:30-14:00 hod. příprava odpolední svačiny 
14:00-14:30 hod. výdej odpolední svačiny, mytí nádobí a stolečků 
 



 
 
Pravidla pro stravování 
 
Dítě mateřské školy má právo denně odebrat stravu (přesnídávka, oběd, svačina) 
v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1. Dítě musí být ke stravování přihlášeno na předepsaném tiskopise (Přihláška ke stravování) 
2. Za stravu se platí zpětně za skutečně odebrané obědy vždy do 10. dne v měsíci (tj. např. za měsíc kvě-

ten zaplatíte do 10. června) – termín, způsob úhrady a výše úhrady budou včas vyvěšeny v budově 
mateřské školy na informativní nástěnce umístěné v šatně dětí. 

3. Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je strávník odhlášen včas – 
to je den předem do 10:00 hodin. Způsob odhlášení/přihlášení – osobně, telefonem (493 620 592) 
nebo emailem (ms.trebnouseves@centrum.cz ). V šatně dětí je umístěn sešit pro odhlašování a při-
hlašování dítěte ke stravování. 

4. V případě, že není možno dítě odhlásit v daném termínu, je možné si oběd první den (1. den nemoci-
nepřítomnosti) vyzvednout ve školní jídelně-výdejně vždy od 11:15 do 11:30 hodin za běžnou cenu. 
Na další dny nepřítomnosti dítěte je nutné stravné včas odhlásit. V případě neodhlášení nemo-
ci/nepřítomnosti strávníka se od druhého dne hradí plná cena oběda + mzdová a provozní režie 25,-
Kč. 

5. Nástup na stravování musí být nahlášen den před nástupem do 10:00 hodin. 
 
 
 

Výdejní doba v mateřské škole 
 
 

 

 
 
 
 

 
Pitný režim:    Děti mají k dispozici nápoje již od 6:30 hodin po celý den. Nápoje jsou během celého dne  
doplňovány dle potřeby. 
 
 

Cena stravného 
 
Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a předpisem ve-
doucí školní jídelny na základě cen potravin, výše provozních a mzdových nákladů. Dle vyhlášky  
č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou strávníci zařazeni do kategorie dle dosaženého věku 
 v daném školním roce do 31.8.  Stravné v základních kategoriích činí: viz příloha 
 
 
Platnost pravidel od 1. 11. 2017 pro školní rok 2017/2018 
 
V Třebnouševsi dne 18. 9. 2017 
Vypracovala: Vladimíra Císařová, ved. ŠJ 

8:45 hodin  přesnídávka 
11:30 hodin  oběd 
14:00 hodin  odpolední svačina 

mailto:ms.trebnouseves@centrum.cz

