
  

VNITŘNÍ ŘÁD VÝDEJNY STRAVY.  

           
 

Všeobecné informace.                                                                                                                                                                                       
Vývařovna zajišťuje stravování dětí v souladu se Školským zákonem č.561/2004Sb. ve znění 

pozdějších předspisů a Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. 

Dále poskytuje závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace dle Vyhlášky č. 84/2005Sb., 

závodní stravování zaměstnancům jiných právních subjektů, veřejné stravování. 

Naše činnost je vykonávána v souladu se Zákonem o orchraně veřejného zdraví ve znění pozdějsích 

předpisů, Kodexem hygienických pravidel a nařízením EU pro stravovací provozy. 

 

Provoz školní vývařovny. 

Provozní doba  v průběhu školního roku je do 6.00 do 14.30 hod. Provoz v době letních prázdnin je 

strávníkům oznámem písemně a na našich internetových stránkách www.mshradec.eu. 

Jídelníček je vyvěsen v jednotlivých výdejnách a aktualizován na internetových stránkách. Pokrmy 

nejsou vhodné pro osoby, které trpí některou z potravinových alergií, jídelní lístky jsou doplněny 

informacemi o alergenech.. 

Kontaktní osoba: Jana Procházková, DiS. , vedoucí strav.zařízení tel. 555/784 241, 733 310 110, 

jidelna@mshradec.eu 

 

Přihlašování stravy-povinnost strávníka. 

Dítě přihlašuje ke stravě rodič, nebo jeho zákonný zástupce ve své třídě. Dle seznamu dětí obdrží 

každý Přihlášku ke stravování, kterou vyplní a odevzdá zpět. Svým podpisem na Přihlášce poskytují 

svůj souhlas se zpracováním osobních dat pro potřeby naší organizace dle Zákona č.101/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Na základě této vyplněné Přihlášky je přidělen 

dítěti čtyřmístný číselný kód, pod kterým je dítě zařazeno v databance jídelny.   

 

Platby stravného-povinnost strávníka. Vyúčtování stravného-povinnost zařízení. 

Stravné je počítáno zálohově, vždy na celý kalendářní měsíc a musí být uhrazeno nejpozději do 

15.dne v daném měsíci. V případě neplacení stravného, v souladu s výše uvedenými podmínkami, 

nebo z důvodu opakovaného neplacení stravného, má zařízení právo - po předchozím upozornění -

strávníka ze stravování vyřadit. 

Stravné se platí bezhotovostně, jednorázovým, nebo trvalým příkazem na náš účet stravného č. 35-

1850395349/0800. Pro správnou identifikaci platby je velmi důležité vždy dodržet 4 místný 

variabilní symbol je totiž kódem každého dítěte v naší databance. Vyúčtování se provádí dvakrát 

ročně, při odchodu dítěte a na vlastní žádost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mshradec.eu/
mailto:jidelna@mshradec.eu


Výše stravného. 

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. se strávník zařazuje do skupiny dle věku, kterého dosáhne v tomto 

školním roce, přičemž školní rok je počítán od 1.9. do 31.8. 

3 – 6 let Přesnídávka                       8,- 

 Oběd                                18,- 

 Odpolední svačinka           7,- 

7 a více let Přesnídávka                       8,- 

 Oběd                                19,- 

 Odpolední svačinka           7,- 

Dospělí strávníci-naši zaměstnanci Oběd                                29,- 

Cizí strávníci Oběd                                65,- 

 

                                                 
Odhlašování stravy – povinnost strávníka.                                                                                                                                 

Odhlašování se provádí den předem a to na jednotlivých výdejnách MŠ - ve třídách. Pracovnice 

jednotlivých výdejen poté nahlásí písemně počty strávníků na následující den a to nejpozději do 

12.00 hod. První den nemoci dítěte je možno si připravenou stravu vyzvednout za sníženou cenu do 

jídlonosiče. Vydání stravy od druhého dne je podmíněno doplatkem ceny (provozní náklady), neboť 

školská zařízení zabezpečují stravu dětem pouze po dobu pobytu v zařízení ( Zák. 561/2004Sb.§122 

ve znění pozdějších předpisů). Tuto stravu poznačí pracovnice v docházkách červeně. Režijní 

náklady budou přičteny k vyúčtování. Výše těchto nákladů se stanoví vždy po ročním zúčtování v 

únoru každého roku. 

Za odhlášené nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se 

náhrada neposkytuje! 

 

Výdej stravy. 

– strava se vydává dle časového harmonogramu uvedeného v Provozním řádu 

– děti provádí před jídlem hygienu rukou, poté následují domluvené rituály (písnička,říkanka.) 

– strávníci a zaměstnanci dodržují podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 

předchází vzniku sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství a násilí 

– na výdej jídla čekají děti ukázněně, dodržují zásady slušného a společenského chování 

– při jídle děti nesahají do talířů ostatním dětem, nekonzumují jídlo, které upadlo na zem 

– pokud si děti nalévají polévku z terin, dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 

– zaměstnanci pomáhají s jídlem slabším dětem (krájí maso, obírají kuře, krájí přílohy apod.) 

– pokud je to nutné, je z důvodu bezpečnosti prováděn i během jídla průběžný úklid 

– pobyt cizích osob v době výdeje stravy je zakázán 

  

                                       

 

 

 
V Hradci nad Moravicí dne: 1.9.2019                         Jana Procházková, DiS. , vedoucí jídelny 

             

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


