
Vnitřní řád školní jídelny 
 

 

1. Údaje o zařízení : 

Školní jídelna při mateřské škole v Milonicích  

Telefon 517367576 

e-mail: skolkamilonice@seznam.cz 
Vedoucí stravování: Alena Dítětová 

Kuchařka: Marie Helferová 
Cílová kapacita: 40 porcí 

Platnost školního řádu: 1.1.2018 
 

 

2. Popis zařízení : 

 

Počet zapsaných dětí 23 
Počet tříd 1 

Provozní doba  7.00 -16.00 hodin 

 

 

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb, o předškolním, základním, středním a vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. Školní jídelna zajišťuje stravování jen v pracovní dny. Obědy ve 

školní jídelně se vydávají od 11.00 hodin do 11.45 hodin .Do školní jídelny nemají přístup 

osoby, které se nestravují. 

Děti přicházejí do školní jídelny v době určené pro výdej svačin, obědů a přesnídávek 

v doprovodu učitelky. Chovají se tak, aby nedošlo k žádnému úrazu! Po dobu pobytu v jídelně 

vykonává dohled nad dětmi paní učitelka. 

Dojde-li ke zněčištění podlahy, např. vylitou polévkou , učiní učitelka nutná opatření, aby 

nedošlo k uklouznutí dětí ve spolupráci se školnicí mateřské školy. 

Zákonný zástupce dítěte podepíše přihlášku ke stravování ve školní jídelně. Tato přihláška je 

součástí přihlášky dítěte do mateřské školy a je uložena v  dokumentech. Přihláška ke 

stravování platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ. 

Příspěvky na stravování se platí vždy za uplynulý měsíc hotově, nebo převodem na účet MŠ 

Milonice. Zákonní zástupci dítěte hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního 

normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování takto: 

 

 

 

 

Děti : 3 -6 let 

 

Děti : 7 – 10 let týká se dítěte, které ve školím roce od 1.9. do 31.8. dovrší 7 let 

 

 



 

Ceny stravného : 

 

Děti od 3 -6 let 

Celý den 42 Kč Svačina 11 kč 

 Oběd    22 Kč 

 Přesnídávka  9 Kč 

 

 

Děti od 7 -10 let 

Celý den 45 Kč Svačina 12 Kč 
 Oběd    24 Kč 

 Přesnídávka 9 Kč 

 

 

 

Pitný režim:  

- Samoobslužný ve třídě 
- Nápoje ( voda, ochucená voda, voda s citronem, bylinkami) 

 

              Odhlašování dětí :  do 7.30 hodin telefonicky na tel. Číslo  517367576. Odhlášené obědy se  

              odečítají každý měsíc .První den nepřítomnosti dítěte je možné vydávat oběd domů viz § 4 

odst 9 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Výdej do jídlonosičů je možný v těchto 

případech pouze od 11.00 – 11.45 hodin. Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte v MŠ nelze vydávat 

stravu domů za cenu stravného. Je možno vydávat stravu domů, ale za cenu 90 kč, jako pro cizího 
strávníka. V případě neodhlášené stravy obědy propadají! 

 

Školní jídelna poskytuje stravu i cizím strávníkům v ceně 90 Kč za oběd. 

Cizí strávníci platí za obědy vždy po uplynutí měsíce ve školní kuchyni. 

Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 11.00 – 11.45 hodin! 

 

 

 

 

Alena Dítětová – vedoucí stravování --------------------------------------------------------- 

 

Blanka Holubová – ředitelka MŠ --------------------------------------------------------------- 

 

V Milonicích dne 1.9.2022 



 

 

 


