
Mateřská škola, Hlubčická 89 Krnov, okres Bruntál, 
 příspěvková organizace 

 
                                                                                           

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

Č.j.:            Spisový / skartační znak    79/01/2022                      2.1      S 5 

Vypracoval: Bc.Alena Klohnová , ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.1.2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 4.1.2022 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 
 
 

1. Přípravu stravy pro obě pracoviště s výdejnou stravy zajišťuje ve své provozovně 
Školní jídelna, Karla Čapka 12a, Krnov. V rozsahu: přesnídávka, oběd, svačina.  

 
2. Výdejna stravy :  MŠ Hlubčická 89, Krnov 

      MŠ Mikulášská 8, Krnov – odloučené pracoviště 
 

3. Výdej stravy při nepřítomnosti dítěte je možný do přinesených nádob pouze  
1. den nepřítomnosti – nemoci. Nebude –li strava řádně a včas odhlášena od 
druhého dne a na další dny nepřítomnosti, bude účtována vyšší sazba, včetně 
provozních a mzdových nákladů. 
 
Stravu vydává pracovnice školní jídelny pouze do vlastních přinesených čistých nádob 
v době od 10,45 do 11,05 hodin. Budou – li přinesené nádoby znečištěny, nebude do 
nich jídlo vydáno. 

 
4. Strava musí být placena předem složenkou nebo bankovním převodem do 25. dne 

v měsíci. Pozdější platby nebudou účtovány a nedoplatky budou nárokovány. 
 

5. Platbu je možno provádět trvalým příkazem: 
Číslo účtu:       153 391 145/0300 
Částka pro trvalý příkaz - děti celodenní strava:     700,- Kč 
Variabilní symbol – poslední šestičíslí složenky 

 Konstantní symbol – 0308 
 

6. Od 1.7.2021  jsou v platnosti tyto ceny za stravu :  
Děti do 6 let                                                         
Přesnídávka      8,- Kč   
Oběd:  19,- Kč 
Svačina:   8,- Kč 
Celkem           35,- Kč    
 
Děti od 7 let   
Přesnídávka      9,- Kč 
Oběd:  20,- Kč 
Svačina:   8,- Kč 
Celkem           37,- Kč 
 



Mateřská škola, Hlubčická 89 Krnov, okres Bruntál, 
 příspěvková organizace 

 
Finanční limity pro nákup potravin, /vyhláška 107/2005 Sb. o škol. stravování, 
v platném znění/ : 
Děti do 6 let                                                         
Přesnídávka      6 –  9 ,- Kč   
Oběd:  14 - 25,- Kč 
Svačina:   6 -   9,- Kč 
Děti od 7 let  
Přesnídávka      7 - 12,- Kč 
Oběd:  16 - 32,- Kč 
Svačina:   6 - 10,- Kč 

 
           Strávník je zařazen do kategorie dle věku, který dosáhne v daném školním roce. 
 

7. Výdej stravy:  
Přesnídávka      8:00 –   9:30  hod 
Oběd               11:00 – 12:30   hod 
Svačina            14:00 – 14:30  hod  

 
8. Odhlášení a přihlášení stravy je možno nahlásit učitelce ve třídě nebo přímo vedoucí 

školní jídelny. Osobně, telefonicky, e-mailem do 11 hodin předchozího dne. 
 

Odhlášení a přihlášení stravy je možno využitím e-mailem na adrese 
sjkcapka@seznam.cz . Odhlášky směrované na jinou e-mailovou adresu nebudou 
akceptovány. Je možné odhlašovat i telefonním čísle 734 620 191 (volání, SMS), 
554 613 092 (volání).  
 
E-mail nebo sms M U S Í  obsahovat: Příjmení a jméno dítěte, den nebo období 
odhlášky (přihlášky), název MŠ, kterou dítě navštěvuje (popř. název třídy). Pokud 
nebude e-mail, popř. sms obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude na toto brán 
zřetel. 
 

9. Dohled nad dětmi zajišťují učitelky dané mateřské školy 
Strávníci dbají na kulturu stravování, dodržují vnitřní řád školní jídelny.     

 
10. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně slušně a dbát pokynů obsluhujícího 

personálu. Za škodu, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada.  
 

11. Veškeré informace o stravování poskytne kontaktní osoba Školní jídelny Karla 
Čapka -   Lenka Tomanová na tel. čísle 554 613 092 
Čas úředních hodin kanceláře :     Po – Pá  5:00 – 13:00 hod 
 

12. Dietní stravu dle vyhlášky č.  17/2015 Sb., mateřská škola nezajišťuje. 
  

13. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením řádu na nástěnce 
v jídelně, (výdejně) a na webových stránkách.  
 

 
V Krnově dne 1.1.2022 
 
 
Bc.Alena Klohnová 
Ředitelka MŠ   
   



Mateřská škola, Hlubčická 89 Krnov, okres Bruntál, 
 příspěvková organizace 

 

            DODATEK  
 

Ke Směrnici ředitele školy o organizaci školního stravování 
 

 
 

1. Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách  - MŠ Hlubčická : 
 
 

 Přesnídávka Oběd Odpol. 
svačina 

1.Třída 
Broučci 

8.30 11.30 14.30 

2.třída 
Sluníčka 

8.00 
 

11.00 
 

14.00 
Ve třídě 

3.třída 
Ježečci  

9.00 12.00 14.00 

 
 

2. Časový rozvrh výdeje stravy na jednotlivých třídách  - MŠ Mikulášská – 
odloučené pracoviště : 

 
 

 Přesnídávka Oběd Odpol. 
svačina 

1.Třída 
Motýlci 

8.30 11.30 14.30 

2.třída 
Včeličky 

9.00 
 

12.00 
 

14.00 
 

 
 
 
 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.9.2021 
 
 
 
 
V Krnově  dne 1.9.2021     Bc. Alena Klohnová 
        Ředitelka mateřské školy 
 


