Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
789 83 Loštice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-VÝDEJNY
Č.j.: 78/2021
Vypracoval:
Pedagogická rada projednala dne:

Květoslava Kobzová, ředitelka školy
25.10.2021

Směrnice nabývá účinnosti dne:
1.11.2021
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Úvodní ustanovení: v souladu s § 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů, vydává ředitelka školy vnitřní řád školní výdejny – výdejny.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a jejich zákonných zástupců:
1. Práva dětí a jejich zákonných zástupců:
• dítě má právo na zajištění dopolední přesnídávky, oběda a odpolední svačiny v době
provozu mateřské školy.
• dítě má právo na bezpečné prostředí při stravování v mateřské škole
• dítě má právo na informace související se stravováním
• dítě má právo vyjadřovat se ke kvalitě a podmínkám stravování
• dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo
na soukromí, vyjádřit svůj názor, na svou individualitu, na emočně kladné prostředí
apod.)
• zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny –
výdejny u ředitelky školy
• zákonný zástupce má právo na informace související se školním stravováním
2. Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců:
• dítě dodržuje pravidla slušného chování a kulturního stolování
• dítě je povinno dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování
• zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotního stavu dítěte,
která by vyžadovala stravovací omezení, případně požadavky na dietu
• zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkající se dítěte

3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci MŠ při stravování v MŠ:
• zaměstnanci dohlížejí na dodržování zásad slušného chování a kultivovaného
stolování v klidné atmosféře
• zaměstnanci děti do jídla nenutí, ale snaží se, aby se postupně naučily jíst všechno a
osvojily si tak zdravý způsob stravování
• dojde-li k znečištění podlahy (vylité pití, jídlo apod.), zajistí zaměstnanec ihned úklid,
dojde-li k úrazu, ihned zajistí první pomoc, po té zápis do knihy úrazů a informuje
vedení školy
• sdělené informace ze strany zákonných zástupců zaměstnanci považují za důvěrné
4. Provoz a vnitřní režim školní jídelny – výdejny:
• při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným
zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě,
je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.
• strava je zajišťována dovozem jídel ze školní jídelny při ZŠ
• stravování dětí zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu – mezi
jednotlivými jídly je dodržován 3 hodinový interval
• děti, které odchází z mateřské školy do 14,30 hod., nemusí odebírat odpolední svačinu
• organizace a rozsah školního stravování dětí a úplaty za školní stravování se řídí dle
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými
normami a zásadami zdravé výživy
• přihlašování o odhlašování stravy se provádí dle pokynů školní jídelny a také úhrada
za stravné je v plné režii rodičů a školní jídelny
• stravu odhlašují zákonní zástupci den předem do 11,00 hod. ve školní jídelně
• odhlašování stravy dítěte provádí zákonný zástupce prostřednictvím emailu na adresu
jídelna.zslsotice@iol.cz – aby odhláška byla platná, musí být potvrzena zpětnou
zprávou s textem „odhlášeno“. Pokud tato zpráva zákonnému zástupci nedojde, není
odhláška uskutečněna. Strava může být odhlášena také telefonicky u vedoucí školní
jídelny – na telefonním čísle 583 445 264 nebo osobní účastí u vedoucí školní jídelny
• první den nemoci dítěte je možno vyzvednout oběd v příslušné třídě mateřské školy,
kterou dítě navštěvuje – v době od 11,15 hod. do 11,30 hod.
• od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ a v jejím průběhu nelze poskytovat oběd za
sníženou cenu
• otázky, týkající se stravování dětí může zákonný zástupce projednat s vedoucí školní
jídelny – informace vedoucí školní jídelny jsou zveřejněny na nástěnce ve vstupním
prostoru MŠ
• ve spolupráci s vedoucí školní jídelny je dbáno na dodržování skladby jídelníčku, aby
odpovídal zásadám zdravé výživy. Pravidelně vždy na konci měsíce je zasílán
ředitelce školy ke kontrole plnění spotřebního koše
• po celou dobu pobytu dětí v MŠ je zajištěn pitný režim – ve třídách jsou umístěny
nádoby s kohoutkem a děti dle potřeby si samy napouštějí pití do vlastních hrníčků
• strava se vydává pouze do vlastních nádob
• při vyzvedávání obědů z hygienických důvodů platí zákaz vstupu zákonných zástupců
do přípraven jídla
• rovněž z hygienických důvodů není přípustné přechovávání jídla v mateřské škole a
donášení vlastní stravy. Výjimkou je pouze dietní stravování dítěte, schválené např.
lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru. V takovém případě pak zajišťuje
dietní stravování po osobní domluvě školní kuchyně
• při jídle děti sedí na židličkách, nehoupají se, aby na sebe nepřevrhly stravu

•
•
•

děti používají příbor a u mladších dětí je tolerovaná lžička – úchop správným
způsobem
použité nádobí děti odkládají na stanovené místo
důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení na děti
zaměřené na zdravý způsob života

5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny – výdejny ze strany strávníků,
zákonných zástupců a jiných osob:
• po dobu pobytu dítěte v MŠ dohlížejí pracovníci školy, aby děti zacházely šetrně
s kuchyňským vybavením a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ
• škodu na majetku, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce uhradit
nebo zajistit její opravu
6. Poučení o povinnosti dodržovat řád školní jídelny – výdejny:
• vnitřní řád školní jídelny – výdejny byl projednán na poradě zaměstnanců 25. 10. 2021
• všichni zaměstnanci byli s řádem seznámeni
• pro rodiče je vnitřní řád jídelny – výdejny zveřejněn na hlavní nástěnce ve vstupním
vchodu do MŠ, v šatnách jednotlivých tříd, na webových a facebookových stránkách
mateřské školy

V Lošticích dne 1. 11. 2021

…………………………………..
Květoslava Kobzová
ředitelka školy

