
 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

MŠ Plzeň - Lhota 
 

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb.o školním 

stravování ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.561/2004 Sb.o 

předškolním vzdělávání/školský zákon/. 

 

Kategorie strávníků : 

 

Školní jídelna připravuje pro děti mateřské školy oběd a dvě 

doplňková jídla včetně pitného režimu. 

Cena stravného je stanovena pro jednotlivé kategorie strávníků 

s ohledem k jejich věku: 

 

3-6leté děti  :   přesnídávka       8,00 

                        oběd                 17,00 

                        svačina               8,00 

                        nápoje                4,00 

celkem                                     37,00 Kč 

 

7leté děti    :   přesnídávka        9,00 

/odklad šk.docházky/  oběd                 20,00 

                       svačina               9,00 

                       nápoje                4,00 

celkem                                    42,00 Kč 

 

Výdej stravy : 

 

-samostatná školní jídelna 

příprava stravy – vlastní. 

Vydávání svačin : třída Ferdy Mravence         8,10-8,40 hod 

                               třída Broučků                      8,45-9,00 hod 

Systém podávání : svačinu mají děti připravenou na jednotlivých 

stolech/chleby s pomazánkou a misky s namíchanou čerstvou 

zeleninou či ovocem/ a samy si vybírají chléb a zeleninu/ovoce na 

svůj tácek.   



Nápoje jim nalévají p.učitelky do připravených hrnečků/děti mají 

vždy na výběr : mléčný nápoj,čaj,čistou vodu. 

Vydávání obědů : třída Ferdy Mravence     11,10 hod 

                               třída Broučků                  11,45 hod 

systém podávání : p.školnice naleje dětem polévku. Použité nádobí 

děti odnesou na vyhrazené místo a vezmou si z kuchyně hlavní jídlo. 

Použité nádobí pak opět odnesou na vyhrazené místo. 

Na dodržování hygienických a společenských návyků při stolování 

dohlíží pedagogický dozor. 

Jídelníček sestavujeme dle metodického návodu na sledování 

doporučené pestrosti stravy a k plnění spotřebního koše pro děti MŠ. 

    

Výdej odpol.svačin: 14,10 – 14,30 hod 

Systém podávání je stejný jako při výdeji ranních svačin 

 

Druh nápoje při výdeji stravy : ovocné a bylinné čaje, džus/50% 

ovocné šťávy/,švédský čaj, ovocné mléko, bílá káva, mléko, kakao, 

čistá voda, zeleninové džusy: Mrkvík, Tykvík, Rakýtek 

 

Časový odstup jednotlivých jídel : 3 hodiny 

 

Pitný režim : na každé třídě jsou k dispozici nádoby s nápojem, 

 děti si pití nalévají samy /ve třídě – 1 tác s čistými hrnečky/děti mají 

svoje hrnečky označené/,druhý tác je na odkládání použitých hrnečků       

Manipulace s nádobím : výměnu použitých a čistých hrnečků na   

                                        třídách provede na požádání učitelky  

                                        školnice nebo uklízečka mateřské školy. 

 

Platba stravného :  

 

Číslo účtu školní jídelny : 115 - 471 493 0267 / 0100 

Variabilní symbol :  neuvádět 

 

Při nástupu do MŠ zaplatí rodič vedoucí š.j.zálohu na stravování. 

Výše zálohy na stravování : 1 000,- Kč 

Vyúčtování přeplatků : při odchodu dítěte z MŠ /na účet v červenci 

nebo  v hotovosti v září/  



 

 

Možnosti úhrady stravného : 

Hotově : vedoucí š.j.nebo školnici v jídelně MŠ: částku dle 

vyúčtování za minulý měsíc /rodič potvrdí úhradu podpisem na 

inkasní listině/stravné je třeba uhradit do 5. dne následujícího měsíce 

 

Inkasem z účtu : nutno nahlásit číslo účtu vedoucí škol.jídelny, která 

pak inkasuje částku dle vyúčtování za minulý měsíc./kolem 20.dne 

v měsíci/Souhlas s inkasem si musí rodič napřed vyřídit v bance. 

 

Příkazem: po dohodě s vedoucí školní jídelny, rodič převede ze svého 

účtu stravné za minulý měsíc na účet školní jídelny MŠ Plzeň-

Lhota/do 15. dne v měsíci/  

 

Stravné musí být uhrazeno do 20.dne v měsíci. Pokud není 

zaplaceno nemusí být dítě do MŠ přijato. 

 

Odhlašování a přihlašování stravy : 

Ke stravování je dítě automaticky přihlášeno vyplněním přihlášky 

ke stravování a nástupem do MŠ. Dítě, které navštěvuje MŠ je 

povinno se v MŠ také stravovat. Dítě má povinnost odebrat  

přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. 

 

Pokud dítě nenastoupí z jakéhokoliv důvodu do MŠ, musí ho 

rodiče omluvit do 7,30  hod : telefon se záznamníkem : 378036898  
 

V případě neomluvené nepřítomnosti v MŠ: 1.den je možno stravu pro dítě vyzvednout ve školní jídelně 

v 11hod./Rodič si přinese  vlastní nádoby/ 

 

Platnost od 1.9. 2021 

 

Zpracovala : Dana Malinovská  

                    (vedoucí školní jídelny ) 

 

vydalo ředitelství Mateřské školy Plzeň-Lhota 

Schválila : Bc. Miroslava Hovjacká  

                  (ředitelka MŠ) 



 

 

                                                 


