
 Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, 
příspěvková organizace 

Školní 642, Rokycany 33701 
 

Vnitřní řád školní jídelny 
 

Provoz školní jídelny se řídí: 

- Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláškou č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a 

zásadách osobní a provozní hygieny 

Stravování dětí a provoz jídelny: 

Provozní doba školní jídelny je od 6,30 hod. - 15,00 hod. Zajišťuje stravování zaměstnanců 
školy (pouze oběd) a stravování dětí v rozsahu ranní přesnídávky, oběd (polévka + hlavní 
jídlo), svačina a pitný režim po celý den. Pití je dětem podáváno ve třídách, v jídelně i při 
pobytu venku v létě.  

Výdej stravy pro děti :  -   přesnídávka 9,00 hod.   -  9,30 hod. 
                                          -  oběd                      11,15 hod. -  11,45 hod.   

    -   svačina                 14,00 hod.  -  14,30 hod. 

Výdej stravy pro zaměstnance:                                11,15 hod.  - 11,45 hod. 

Jídelníček: 
 
Je vyvěšen při vstupu do hlavní budovy školky a také v prostorách školní jídelny. Jídelníček 
je sestavován podle výživových norem pro školní stravování s následným plněním 
spotřebního koše. Dále je označen alergeny dle vybraných potravin. Seznam alergenů je 
vyvěšen u jídelníčku. 
 
Cena stravného: 
 
Ceny jídel jsou stanoveny dle vyhlášky č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
školním stravování dle kategorií a to: 
 
Děti  3-6 let    -    celodenní stravování         38,-Kč 
                                            přesnídávka          9,-Kč 
                                            oběd                   21,-Kč                           
                                            svačina                 8,-Kč 
                                            (včetně pitného režimu) 
 
 



Děti nad 6 let (odkladové děti) celodenní stravování              41,-Kč 
                                                                 přesnídávka              10,-Kč 
                                                                 oběd                          23,-Kč 
                                                                 svačina                       8,-Kč 
                                                                 (včetně pitného režimu) 
Zaměstnanci                                             oběd                         32,-Kč 
                                                                 (částka hrazena z FKSP) 
 
Odhlašování stravy:   
  
Rodiče jsou povinni dle školního řádu řádně a včas dítě omlouvat ze stravování. Nepřítomnost 
dítěte je nutno omluvit den předem do 12 hod. Při náhlé nemoci dítě omluvit do 8 hod. 
příslušného dne. Pokud není dítě omluveno řádně a včas, bude mu účtováno stravné v plné 
výši, jako by ve školce bylo. V době nemoci je strava automaticky zrušena. 

Omlouvání dětí je možné na telefonních číslech:   Školní:     371 120 901 
                                                                                Čechova:  371 120 926, 371 120 130, 
                                                                                                  371 120 136 
                                                                                Borek:       371 120 933 

Platba stravného: 

Stravné je hrazeno vždy za minulý měsíc k 15. dni následujícího měsíce z účtu zákonného 
zástupce, podle měsíční docházky dítěte v daném měsíci na číslo účtu MŠ: 78-
3643090277/0100. Platba v hotovosti je možná pouze po osobní domluvě s ředitelkou. Poté 
rodič uhradí zálohu na stravné měsíc dopředu. Pokud se tato částka nevyčerpá, přechází do 
dalšího měsíce + doplatek zálohy na další měsíc. Po ukončení školního roku je provedeno 
vyúčtování stravného. 
Při opakovaném neuhrazení stravného (upozornění po telefonu, poté doporučeně 
písemně) ve stanoveném termínu, může být dle zákona č.561/2004 Sb., § 35 odst. d) 
rozhodnuto o ukončení předškolního vzdělávání. 
 
V případě nejasností ohledně stravování se můžete obrátit na vedoucí stravování jídelny 
přímo v budově MŠ Školní, nebo na telefonním čísle 371 120 944. 
 
Vypracovala: Věra Picková, vedoucí školní jídelny 
 
S účinností od 1. 9. 2021 
 
Rokycany 31. 8. 2021 
 
                                                                                           Bc. Petra Stránská MBA 
                                                                                           ředitelka mateřské školy 
 


