
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
          okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
Školní jídelna Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres  

Frýdek – Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník, poskytuje stravovací služby: 

a) dětem, žákům a studentům školy, 

b) závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace, 

c) v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám. 

Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení ES 

852/2004, vyhl. č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologický závažných, vyhl. č. 84/2005 Sb.,  

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 

Pro školní jídelnu mateřské školy platí bod a a bod b. 

                                                                             

II. 

Organizace provozu stravování 

 

1. Provozní doba ve školní jídelně: 

Provozní doba v jídelně mateřské školy je stanovena v pracovní dny v době od 6:00 – 14:30 hod. 

 

 

 
 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ 

Č.j.: ZŠ/1293/2022 

Vypracoval: Ilona Pospěchová 

Schválil: Mgr. Dagmar Tobolová 

Pedagogická rada projednala dne: 25. 08. 2022 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 
předpisu. 



2. Způsob přihlašování a odhlašování obědů: 

• Úřední hodiny ve školní jídelně pro strávníky jsou stanoveny v pracovní dny od 6:00 – 7:00 

hod. a od 13:00 – 14:00 hod. 

• Přihlašování a odhlašování stravy se provádí telefonicky nebo formou SMS 727 946 226   

u zaměstnance školní jídelny, nejpozději den předem do 13:00 hod. na další stravovací den. 

Dále je možno odhlásit stravu telefonicky, nebo formou SMS jen v případě náhlé nemoci na 

čísle 727 946 226 v ranních hodinách od 6:00 - 6:30 hod. u vedoucí školní jídelny. 

• Školní jídelna zabezpečuje stravování pro děti pouze v době jejich pobytu v mateřské škole.   

• Pokud není vedoucí školní jídelny přítomná, lze odhlásit stravu u zaměstnance školní kuchyně 

(odhlášky se zapisují do sešitu). 

• Pokud zákonný zástupce nestihne odhlásit stravu první den nemoci dítěte včas (do 6:30 hod.), 

oběd si může odnést v jídlonosiči, a to v době od 10:45 – 11:00 hod (výdej v kuchyni), od 11:30 

– 11:45 hod. (výdej na oddělení), které dítě navštěvuje. Oběd je určen k okamžité spotřebě. 

Zákonný zástupce při odhlašování nahlásí, zda si oběd vyzvedne. Druhý den a další dny nemoci 

může rodič nebo jiná pověřená osoba odebrat stravu pro dítě pouze za plnou cenu.  

• Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané 

stravy. V případě neplacení stravného opakovaně i po upomínce nebude strávníkovi 

stravování umožněno a dlužná částka se bude vymáhat cestou dalších opatření, které určí 

ředitelka školy. 

• Po ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu apod.)  

je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která podá další informace (např. 

o finančním vyrovnání se školní jídelnou.). 

 

3. Úhrada stravného ve školní jídelně 

• Bezhotovostním platebním stykem z účtů strávníka (zákonného zástupce) na základě příkazu 

k povolení inkasa. 

• Úhrada stravného se provádí bezhotovostní platbou – inkasem, kdy si zákonný zástupce u 

vedoucí ŠJ MŠ vyzvedne potřebné formuláře. Pokud tak neučinil, první měsíc zaplatí stravné 

hotově spolu se stanovenou zálohou. Obdrží přihlášku, kterou vyplní a vyřídí si „svolení 

k inkasu“ u své banky, kde má zavedený účet. Do 14 dnů odevzdá vyplněnou přihlášku i 

s potvrzením z banky o provedené transakci vedoucí školní jídelny. Platby za stravné 

procházejí účtem, a to vždy zpětně za uplynulý měsíc, pouze za odebrané obědy, vždy k 15. 

dni v měsíci. Záloha, která byla vybrána v měsíci září, se vyúčtuje na konci školního roku 

v měsíci červenci, aby bylo postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, 

v platném znění a aby se předešlo také případným nedoplatkům. Případný přeplatek bude 

vrácen ve vyúčtování za měsíc červen. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zaúčtován 

inkasem v měsíci červenci.                                                  

• Záloha je stanovena na 1000,-Kč.  

• V případě hotovostní platby v kanceláři vedoucí školní jídelny, vždy k 1. dni v měsíci na daný 

kalendářní měsíc. 

 

 
 
 
 

 



 

4. Úplata za stravování 

• Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro děti pouze v době 

pobytu v mateřské škole (finanční limit potravin). Za pobyt v mateřské škole se považuje i 

první den nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci a zákonný zástupce nebo jiná pověřena 

osoba může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý den a další dny nepřítomnosti nejsou 

považovány za pobyt v mateřské škole a zákonný zástupce může odebrat stravu pouze za 

plnou cenu, tj. doplatí věcné náklady 40,- Kč na den. Věcné náklady doplatí i v případě,  

že stravu neodhlásí. (Pozor na odhlašování stravného na přelomu starého a nového měsíce, 

je nutné nahlásit pokračování nemoci). 
 

5. Ceny stravného v MŠ 

• Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou děti zařazováni do výživových norem 

a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. 

• Do věkových skupin jsou děti zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 

podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školský zákon, začíná školní 

rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

 

Sazby stravného dle věkových kategorií 

Děti polodenní do 6 let  35,- Kč 

Děti celodenní do 6let 44,- Kč 

Děti polodenní 7 let 38,- Kč 

Děti celodenní 7 let 47,- Kč 

  

Závěrečná ustanovení 

• Ruší se předchozí znění této směrnice. 

• Směrnice nabývá účinnost 1. 9. 2022. 

• V případě změny vyhlášky a úpravy cen bude organizační řád řešen dodatkem. 

 

V Hnojníku dne 25. 8. 2022 

 

Ilona Pospěchová, vedoucí školní jídelny 

 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy 


