
Mateřská škola Praha Radotín, Nám. Osvoboditelů 1367, Praha – Radotín, příspěvková 

organizace 

 

Provozní řád školní jídelny  
Vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhlášek Ministerstva 

zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mladistvých a vyhlášky 

Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Organizace provozu stravování 
Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole (§ 4 odst. 1 zákona č. 14/2015 Sb.). Ke 

stravování jsou děti přihlášeny na základě vyplněné „Přihlášky ke stravování“ při nástupu do 

předškolního zařízení. V případě ukončení docházky dítěte do MŠ bude dítě současně odhlášeno ze 

stravování (na základě vyplněného formuláře „Odhlášení dítěte z docházky do MŠ“). 

 

a) Stravování je poskytováno pro  

• Děti docházející do MŠ 

• Zaměstnance MŠ 

 

b) výdej pokrmů 

• Přesnídávka je vydávána v době od 9.00 hodin 

• Oběd je vydáván od 12.00 hodin 

• Odpolední svačina je vydávána od 14.30 hodin 
 

c) odhlašování stravy 

• Stravu mohou rodiče odhlásit nejpozději do 7.00 hodin stávajícího dne na webových stránkách 

www.strava.cz, SMS zprávou na tel. čísle 736 276 463 nebo emailem na jidelna@msradotin.cz, 

V případě, že bude dítě nemocné a nebude mu strava odhlášena, tato automaticky propadá.  

• První den neplánované nepřítomnosti má dítě nárok na vyzvednutí stravy. Stravu si může rodič 

vyzvednout ve třídě, kam dítě dochází, a to v době od 12.00 do 12.15 hodin. 
 

d) stravování, servírování a stolování 

• Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na informativní nástěnce pro rodiče a dále na 

webových stránkách mateřské školy. Za správnost jídelního lístku zodpovídá vedoucí školní 

jídelny.   

• Stravování dětí se řídí výživovými normami. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti jednotné. 

• MŠ neposkytuje dietní stravování. Má-li dítě stravovací omezení, může být režim stravování 

s ohledem na onemocnění dítěte po domluvě upraven v přiměřených možnostech mateřské školy.  

• V případě, že dítě má zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování je možné s MŠ uzavřít „Dohodu 

o úpravě stravování dítěte“. Na základě této dohody přináší rodiče dítěti vlastní stravu do MŠ. 

• Zdravotní indikace (potravinová alergie, intolerance na mléko aj.) musí být doložena zprávou od 

příslušného lékaře (alergologa). 

• Pitný režim pro děti zajišťuje během celého dne kuchyně. 

• Děti si samostatně připravují prostírání na svačiny, servírování pokrmů obstarávají starší děti 

samy, děti se vedou k samostatnosti. V rámci bezpečnosti mladší děti rozdávají jídlo za pomoci 

učitelky 

• V rámci sebeobsluhy si starší děti prostírají, mladším dětem pomáhá uklízečka. 

 

http://www.strava.cz/
mailto:jidelna@msradotin.cz


e) ceny stravného 

   Cena stravného je určena výší normativa stanoveného vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

• Celodenní stravné pro děti ve věku od 3–6 let činí 47,- Kč, polodenní stravné 38,- Kč. 

o Přesnídávka činí 11,- Kč 

o Oběd činí 27,- Kč 

o Svačina činí 9,- Kč 

• Celodenní stravné pro děti ve věku od 7 let činí 50,- Kč., polodenní stravné je 41,- Kč. 

o Přesnídávka činí 13,- Kč 

o Oběd činí 28,- Kč  

o Svačina činí 9,- Kč 

• V době letního provozu činí stravné 47,- Kč na den pro 3-6 leté děti a 50,-Kč pro 7 leté děti 

 

f) způsob placení 

• Platba za stravu pro děti 3-6 leté činí zálohově 840,- Kč na měsíc. 

• Platba za stravu pro děti s odkladem školní docházky 900,- Kč na měsíc.  

• V MŠ je nastaven zálohový způsob plateb stravného na jeden měsíc dopředu. Platbu je rodič 

povinen uhradit do 15. dne v měsíci. První záloha ve školním roce musí být uhrazena na účet 

MŠ číslo 131633369/0800 nejpozději do 5 září.  

• Ve výjimečných případech lze úplatu hradit v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, a to 

ve dnech pondělí a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin. 

• Vyúčtování přeplatku nebo nedoplatku za stravu bude provedena vedoucí školní jídelny první 

týden v červenci. 

• Informace o platbě za příslušný měsíc lze zjistit telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 

736 276 463. 

• Podle § 35 školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení 

předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní 

stravování ve stanoveném termínu. 

 

 

 

 

V Praze dne 9.12.2022      

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………..  …………………………………… 

Klára Bažantová     Mgr. Rohlíková Věra  

                     vedoucí školní jídelny               ředitelka mateřské školy 

 

 

 

 
 

 

Provozní řád školní jídelny je závazný pro MŠ Nám. Osvoboditelů 1367, MŠ Nám. Osvoboditelů 

1368, MŠ Býšovskou 1251 a pro MŠ Sídliště 1100. 


