
Mateřská škola Pštrossova 
se sídlem Praha 1, Pštrossova 204/ 11 

 

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Pštrossova 
 

Řád č.3/2022 

Č.j. 167/2022 

 

1. Školní jídelna MŠ Pštrossova zajišťuje stravování všech dětí, které 

jsou přijaty ke vzdělávání v této mateřské škole a jsou v době 

podávání pokrmů přítomny. 

 

2. Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami pro děti 

předškolního věku. 

 

4. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. 

 

5. Strava je připravována ve varně školní kuchyně a je podávána tak, aby 

splňovala hygienické požadavky. Během přípravy je především sledováno 

zachování tepelných, hygienických a zdravotních požadavků. 

 

6. Celodenní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední 

svačiny. Součástí podávaných jídel je vždy nápoj. Pitný režim je zajištěn   

i mimo podávání jídel. V každé třídě mají děti stále k dispozici dostatek 

nápojů. 

 

7. Děti přítomné v době podávání jídla se vždy stravují. Výjimku tvoří 

děti, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost 

vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu. 

 

8. Čas podávání jídel je stanoven v „Provozním řádu MŠ Pštrossova“.  

 

9. Konzumace jídel probíhá výhradně v prostorách školní jídelny. 

 

10.  Ve výjimečných případech lze podávat stravu mimo objekt MŠ (např. 

školní výlet), ale vždy musí být zajištěny vhodné hygienické podmínky. 

 



11. V průběhu podávání stravy ve školní jídelně vykonávají dozor u dětí 

učitelky z jednotlivých tříd. 

 

12. Cena stravného: 

     Kalkulace stravného: přesnídávka ……………..  9,-Kč 

          oběd……………….……...25,-Kč     

         svačina……………………..9,-Kč 

          celkem:                              43,-Kč 

 

     Zajištění celodenního pitného režimu………………….5,-Kč    

 

                                                         3 – 6 let                6 – 7 let 

Celodenní docházka                  48,-Kč                  59,- Kč   

 dítě které v tomto školním roce dosáhne věk 7 let  

 

 

13.  Platba stravného: 

- stravné se hradí platebním příkazem na účet MŠ 

     19-5456390257/0100 1. – 5. den v měsíci 

- případně v hotovosti první týden v měsíci v úterý a ve čtvrtek od 

7.00 – 8.30 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny 

- přeplatky se převádí do následujících měsíců  

- přeplatky jsou vyúčtovány k 30. červnu 

- přeplatky jsou následně zaslány na účet plátce 

 

14.  První den nepřítomnosti dítěte je možné si stravu vyzvednout za cenu 

uvedenou výše.  

 

   15.  Před ukončením docházky dítěte do mateřské školy je provedeno     

vyúčtování za stravování.   

 

  16. Neplacení stravného v řádném termínu je považováno za hrubé       

porušení „Školního řádu MŠ Pštrossova“. Pokud rodiče neuhradí 

stravné v řádném termínu, vydá vedoucí ŠJ upozornění a informuje o 

této skutečnosti ředitelku.  
 

  17.  Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu pozbývá účinnost řád č.3/2021 „Řád 

Školní jídelny MŠ Pštrossova“ ze dne 26.8.2021 

 

 
V Praze dne 30.8.2022                                           Bc. Hana Šebková 

                                                                                     ředitelka MŠ 


