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MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 7, NAD ŠTOLOU 6 
Nad Štolou 1277/6, Praha 7, 170 00 

e-mail: mts_nadstolou@volny.cz 

www.msnadstolou.cz 

tel: 233 371 448, 733 663 522 

detašované pracoviště Janovského 52, Praha 7 

e-mail: ms.janovskeho@centrum.cz 

www.msnadstolou.cz 

tel: 220 870 517, 604 506 024 

 

 

 
 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
Školní jídelna zajišťuje: 

 

V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich 

pobytu ve školce. 

Škola poskytuje závodní stravování zaměstnancům v době jejich  minimálně  

tříhodinové přítomnosti na pracovišti. 

 

Provoz školní jídelny se řídí uvedenými předpisy v platném znění: 

 

- Vyhláškou 107/2005 Sb. – o školním stravování, ve znění pozdějších                                                                 

předpisů 

- Zákonem číslo 561/2004 Sb. – školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákonem číslo 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Vyhláškou 602/2006 Sb. – o hygienických požadavcích na stravovací služby a 

o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláškou 84/2005 Sb. – o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR 

 

Stravování dítěte: 

 

Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno 

v mateřské škole, se stravovalo vždy. 

Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů, má právo odebrat přesnídávku, oběd a 

svačinu, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem. 
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Přihlášení a odhlášení:  

 

Přihlášky ke stravování jsou součástí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Odhlášení na přechodnou dobu (nemoc, dovolená atd.) se provádí osobně ve třídě, 

SMS nebo telefonicky do 8:00 hod. 

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. 

 

Úhrada:  

 

Trvalým nebo jednorázovým příkazem na běžný účet mateřské školy  

č. 19-212595309/0800, pod variabilním symbolem dítěte, do desátého dne příslušného 

měsíce.  

Stravné se platí vždy na aktuální měsíc. 

Vyúčtování  bude provedeno vždy ke konci školního roku nebo dle dohody.  

Přeplatky budou vráceny na účet 1x ročně v srpnu, nebo budou převedeny do dalšího 

školního roku. Dohoda možná i během školního roku. 

 

Výše stravného: 

 

- celodenní stravování pro děti od 3 do 6ti let činí 37,- Kč (měsíční normativ je 777,-) 

- celodenní stravování pro děti od 7 let činí 39,- Kč (měsíční normativ je 819,-) 

- cena stravného pro zaměstnance školy je 30,- Kč za oběd, z toho 15,- Kč činí 

příspěvek FKSP 

Do věkových kategorií jsou žáci zařazováni na dobu školního roku (školní rok je do 

31. 8. – Zákon č. 561/2004 Sb.) 

 

Denní jídlo – kategorie 3-6 let: 

                                                          FN (den) strávníka  

Přesnídávka                                                   8,- Kč 

Oběd                                                            21,- Kč 

Svačina                                                          8,- Kč 

 

CELKEM                                                   37,- Kč 

 

Denní jídlo – kategorie 7 let (odložená školní docházka) : 

                                                  

                                                          FN (den) strávníka  

Přesnídávka                                                   9,- Kč 

Oběd                                                            22,- Kč 

Svačina                                                          8,- Kč 

 

CELKEM                                                   39,- Kč 
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Provozní řád výdeje stravy: 

 

  9:00 -   9:15 přesnídávka 

 

11:30 - 12:30 oběd 

11:30 nalévání polévky 1. oddělení + následný výdej oběda  

11:40 nalévání polévky 2. oddělení + následný výdej oběda  

11:50 nalévání polévky 3. oddělení + následný výdej oběda  

 

14:15 -14:45 svačina 

 

V přízemí je 1. třída s vlastním zázemím a školní kuchyně, ze které se jídlo dopravuje 

výtahem do prvního patra, kde se stravuje 2. a 3. třída. Zároveň se zde nachází 

přípravna kuchyně. 

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6:30 hod. do 15:00 hod. 

 

 

 

Personální obsazení: 

 

Vedoucí školní jídelny: Andrea Pošíková 

                                        e- mail: a.posikova@seznam.cz 

                                        telefon: 607 920 480 

 

Vedoucí kuchařka: Monika Spurná 

Pomocná kuchařka: Marcela Becková 

 

 

V Praze dne:  31. 8. 2021 

 

Platnost od: 1. 9. 2021 

 

                                          

 

 

 

                          Linda Kovářová 

                                                            ……………………………. 

                                                                     Ředitelka MŠ        
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