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Článek 1: Úvodní ustanovení 

 
1.1 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, 

Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ), vydává v souladu s § 30 odst. 1 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, tento vnitřní řád školní jídelny, který 

upravuje pravidla a opatření spojená s organizováním stravování ve všech školních jídelnách 1. MŠ: 

➢ práva a povinnosti osob (dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců 1. MŠ); 

➢ organizaci provozu (doba a režim provozu, hygiena provozu, přejímka zboží, jídelní lístek, 

systém evidence strávníků, přihlašování, odhlašování a odnášení stravy, finanční normativ 

stravného, platby stravného, dietní stravování) – podrobně uvedeno v čl. 2.4.5 a čl. 3 Školního 
řádu a ve vnitřním předpisu Provozní řád konkrétní MŠ a ŠJ; 

➢ podmínky zajištění bezpečnosti dětí a ochrany zdraví dětí (uvedeno v čl. 4 Školního řádu 
1. MŠ); 

➢ podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí (uvedeno v čl. 5 Školního řádu 1. MŠ). 

 

1.2 Školní jídelna (dále jen ŠJ) poskytuje školní stravování dětem předškolního věku přítomným 

v MŠ (zpravidla od 2 do 7 let) v souladu s § 4 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

v platném znění, dále v souladu se školským zákonem a jeho prováděcí Vyhláškou o školním 

stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Strava je poskytována podle výživových 

norem, které jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky a podle finančních limitů na nákup potravin 

stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky, v souladu s nařízením EU č. 852/20047, o hygieně potravin. 

Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich 

úhradě v příspěvkových organizacích, v platném znění. Stravování cizích strávníků se neposkytuje. 

Výjimkou je stravování delegací a dětí z partnerských MŠ. 

 

 

Článek 2: Údaje o škole a školní jídelně v rámci 1. MŠ  
 

2.1 Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty 

 

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ), sloučené 

zařízení 9 mateřských škol a 8 školních jídelen. 

Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  

IČ: 712 37 003 

Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289 

    ředitelka 1. MŠ – 776 142 100  

Webové stránky školy: www.materinkykv.cz   

Email: info@materinkykv.cz   nebo reditelka@materinkykv.cz   

Statutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá 

Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

 

 

2.2 Název, adresa školní jídelny, vedoucí školní jídelny, kontakty  

 

Název ŠJ:  Školní jídelna Komenského 7 - MŠ Barevná školka 

Adresa:   Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary - Doubí 

Stanovená kapacita: 130 dětí 

Provozní doba:  od 6,00 hodin do 16,30 hodin 

Telefon:  606 677 257  

Email:   sjkomenskeho7@materinkykv.cz  

Kontaktní osoba:   vedoucí školního stravování (VŠJ) 606 677 288 

   

 

 

http://www.materinkykv.cz/
mailto:info@materinkykv.cz
mailto:reditelka@materinkykv.cz
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Článek 3: Práva a povinnosti osob 

 

3.1 Práva a povinnosti dětí 

 

Každé vzdělávané dítě má právo na zajištění školního stravování v době své přítomnosti v mateřské 

škole. Má právo obdržet jednu normovanou porci jídla formou přesnídávky, oběda, svačiny 

a libovolné množství nápojů podávaných v pitném režimu během celého dne. Dítě má osobní právo 

některou součást porce odmítnout, vrátit, nesmí být do jídla nuceno. Ze zdravotních důvodů má právo 

na zohlednění podávání potravin, které nesmí konzumovat, tzn., že mu může být poskytován dietní 

režim stravování. Dítě má právo na přiměřený klid na jídlo a respektování osobního tempa. 

 

Děti jsou vedeny ke společnému kulturnímu stravování, jsou povinny se řídit pokyny učitelů a dalších 

oprávněných osob 1. MŠ.  

 

3.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 
Zákonný zástupce má právo být informován o skladbě stravy formou jídelního lístku a informací 

o alergenech. Může vznášet připomínky a podněty k práci zaměstnanců ŠJ u vedoucí školní jídelny 

nebo ředitelky 1. MŠ. Pouze první den neplánované nepřítomnosti svého dítěte má možnost odebrat 

nahlášenou stravu. 

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti 

svého dítěte. V době nemoci či jiného důvodu nepřítomnosti musí dítě neprodleně odhlásit 

ze stravování. Zákonný zástupce má povinnost 1. MŠ uhradit objektivně vyčíslené náklady na školní 

stravování svého dítěte.  

 

3.3 Práva a povinnosti zaměstnanců 1. MŠ 

 

Zaměstnanec 1. MŠ má právo v pracovní době na jedno jídlo denně, v případě prvního dne nemoci je 

mu umožněno si stravu odebrat. Tato práva se nevztahují na jiné osoby pracující v 1. MŠ (studentské 

praxe, delegace, hosté, kontrolní orgány). Zaměstnanec je povinen uhradit zúčtované náklady 

za odebranou stravu. 

 

 

Článek 4: Organizace provozu 

 
Systém evidence strávníků, přihlašování, odhlašování a odnášení stravy, finanční normativ stravného, 

platby stravného, dietní stravování) – podrobně uvedeno v čl. 2.4.5 a čl. 3 Školního řádu a ve vnitřním 

předpisu Provozní řád konkrétní MŠ a ŠJ; 

 

Školním stravováním se rozumí stravovací služby zajišťované pro děti a zaměstnance 1. MŠ, kteří jsou 

v tomto vztahu účastníky stravování. 

 

4.1 Provoz školní jídelny (ŠJ) 

 

Pracovní doba zaměstnanců ŠJ:                     pondělí - pátek 6:00 - 14:30  

Pracovní doba vedoucí školní jídelny:   pondělí - pátek 6:30 - 15:00 

Pracovní doba provozních zaměstnanců:                         pondělí - pátek 6:00 - 14:30 

 

4.2 Hygiena provozu ŠJ 

Provoz ve ŠJ probíhá při dodržování stanovených hygienických norem a předpisů. Všichni 

zaměstnanci 1. MŠ (ŠJ i MŠ) mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním 

prohlídkám u smluvního lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby. Zejména zaměstnanci ŠJ jsou 

průběžně proškolovány s veškerými předpisy, které souvisejí se školním stravováním, povinně 

používají pracovní pláště a další pomůcky osobní ochrany. Hlavní důraz je kladen na čistotu 
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pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě a výdeji pokrmů a také 

veškerého kuchyňského a servírovacího nádobí. Kuchařky musí dodržovat stanovené technologické 

postupy při přípravě stravy, jsou povinny zamezit křížení technologických postupů, dodržují postupy 

bránící případné kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů. Během vaření průběžně kontrolují teplotu 

jídla. Před každým výdejem stravy je teplota opět změřena, aby se zabránilo poklesu pod předepsanou 

hodnotu.  

 

4.3 Přejímka zboží  

ŠJ nakupuje potravinářské zboží dodávané českými dodavateli. U přejímky věnuje přejímající osoba 

zvýšenou pozornost kvalitě zboží a záručním lhůtám. Důraz je kladen na potravinové složení 

veškerých výrobků a na výběr surovin, které jsou vhodné pro děti všech stravovaných věkových 

kategorií.  

 

4.4 Jídelní lístek 
Jídelní lístek sestavuje ve spolupráci s kuchařkami vedoucí školní jídelny, která je zodpovědná za jeho 

zpracování, skladbu, vyváženost, pestrost a kvalitu. Při jeho sestavování proto postupuje podle 

závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Důraz klade na pestrost jídel, dostatek ovoce, 
čerstvé zeleniny a střídaní technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl naplňován 

spotřební koš a strávníkům byla poskytnuta kvalitní vyvážená strava. Jídelníček je sestavován vždy 

na jeden týden, strávníkům je k dispozici nejpozději v pátek předcházejícího týdne. Jídelníček je 

včetně alergenů umístěn na webových stránkách 1. MŠ a v tištěné formě pak na nástěnkách v MŠ. 

Jídelní lístky jsou archivovány jeden rok. 

 

4.5 Režim provozu školní jídelny, organizace výdeje jídel a odběr jídla 

Strava je zpravidla konzumována v MŠ. Při výdeji, transportu a podávání jídel se dodržují hygienické 

požadavky podle Směrnice hlavního hygienika ČR. Hotová jídla porcují kuchařky do nerezových 

přepravek a celé objemy pro jednotlivá patra vkládají do výtahu. Odebírání nádob z výtahu na vozíky 

a distribuci na třídy zajišťují kuchařky. Výdej pokrmů na jednotlivých třídách MŠ ve spolupráci 

s učiteli a pedagogickými pracovníky provádějí kuchařky v předepsaném ochranném oděvu v době:    

 

přesnídávka  08:15 – 08:30  

oběd                     11:30 – 12:00  

svačina                 14:00 –14:15  

 

U přesnídávky si děti samostatně připravují nádobí, nalévají pití a odebírají svačiny (samoobslužný 

výdej). Při obědě mají část nádobí předem prostřeno. Polévku jim nalévají učitelé a pedagogičtí 

pracovníci, obědy vydávají kuchařky. Učitelé vedou děti k samostatnosti, ke správnému stolování 

a dodržování základních kulturně hygienických návyků. Po skončení jídla si děti odnášejí nádobí, 

provozní personál setře stolky, použité nádobí je umyto v myčkách na nádobí, které jsou k dispozici 

na každé výdejní kuchyňce. Za čistotu a dezinfekci transportních vozíků odpovídá personál ŠJ. 

 

Výdej - čas 1. třída – čas 

obsluhy myčky  

2. třída – čas 

obsluhy myčky 

3. třída – čas 

obsluhy myčky 

4. třída – čas 

obsluhy myčky 

přesnídávka 

8:15-8:30 hod. 

provozní 

zaměstnanec MŠ 

8:30-9:00 hod 

  

provozní 

zaměstnanec MŠ 

8:30-9:00 hod 

provozní 

zaměstnanec MŠ 

8:30-9:00 hod 

 

provozní 

zaměstnanec MŠ 

8:30-9:00 hod 

 

oběd 

11:30-12:00 hod 

provozní 

zaměstnanec MŠ 

12:00-13:00 hod 

 

provozní 

zaměstnanec  MŠ 

12:00-13:00 hod 

 

 

nepoužívá se 

provozní 

zaměstnanec  MŠ 

12:00-13:00 hod 

svačinka 

14:00-14:15 hod. 

 

provozní 

zaměstnanec MŠ 

14:15-14:30 hod 

provozní 

zaměstnanec MŠ 

14:15-14:30 hod 

 

nepoužívá se 

zaměstnanec ŠJ 

(kuchař) 

14:15-14:30 hod 



1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY   5/7 

 

Výdej oběda pro provozní zaměstnance a zaměstnance ŠJ probíhá před zahájením výdeje oběda pro 

děti, tzn., v 11:00 hod. Konzumace probíhá v jídelně (k dispozici jsou dva jídelní stoly a 8 židlí). 

Učitelé a pedagogičtí pracovníci obědvají společně s dětmi ve třídách MŠ. Doba mezi výdejem 

z kuchyně a podáváním jídla strávníkům je co nejkratší, časový limit 4 hodin mezi dokončením 

přípravy pokrmů a výdejem strávníkům je dodržován.  

 

4.6 Odnášení stravy 

Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně školního 

stravování. Je nepřípustné připravit a následně odnášet domů odpolední svačinu pro dítě, které 

plánovaně odchází domů po obědě a nebude tudíž přítomno odpolednímu vzdělávání. Výjimku tvoří 

prázdninový provoz, během kterého je dítěti poskytováno pouze celodenní stravování. Dítěti, které 

odchází domů po obědě je poskytnuta svačina v originálním obalu (jogurt, přesnídávka, müsli tyčinka, 

knuspi plátky…) nebo ovoce. 

 
Odnášení stravy mimo MŠ je umožněno pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ 

(dítěte, zaměstnance, který se podle vyhlášky o školním stravování a závodním stravování považuje 

za pobyt ve škole nebo v zaměstnání), kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení. V tomto 
případě si rodiče nebo zaměstnanci mohou vyzvednout stravu ve školní kuchyni, a to pouze v době 

od 10:45 - 11:00 hod., a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy. Nevydaná 

strava je pak použita jako přídavek pro ostatní strávníky. 

 

4.7 Odhlašování dětí 

Odhlášené stravné je na konci každého kalendářního měsíce řádně zaúčtováno podle finančního 

normativu. Odhlašování stravného u dětí i dospělých se provádí nejpozději do 8:00 hod. téhož dne 

osobně na třídě u učitele či pedagogického pracovníka, nebo písemně do sešitu evidence přítomnosti 

dítěte v šatně u třídy MŠ, nebo telefonicky na níže uvedených telefonních číslech: 

 

1. třída - 606 677 264  

2. třída - 606 677 265 

3. třída - 606 677 266 

4. třída - 606 677 267 

5. školní jídelna – 606 677 257 

 

Neodhlášené stravné je započítáno do denní docházky dítěte i dospělého a platba denního stravného se 

podle finančního normativu nevrací. Nevydaná strava je pak použita jako přídavek pro ostatní 

strávníky. 

 

4.8 Ceny stravného  

Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny = finanční normativ. Tento finanční normativ je 

vypočítáván podle platného znění vyhlášky a aktuálních cen potravin na trhu.  Zveřejněn je na webu 

1. MŠ a nástěnce v MŠ.  
 

Strávníci jsou rozděleni do skupin děti a zaměstnanci (viz tabulka): 

 

1. Děti 2 – 6 let (C, C – P, C – J)   

 
Druh jídla Finanční normativ Zálohová finanční jistina 

 

Přesnídávka 9,-  

Oběd 22,-  

Svačina 8,-  

Celodenní stravné celkem 39 Kč 1 800 Kč 
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2. Děti 7 – 10 let (C – 7)  

 

Druh jídla Finanční normativ Zálohová finanční jistina 
 

Přesnídávka 9,-  

Oběd 25,-  

Svačina 8,-  

Celodenní stravné celkem 42 Kč 1 800 Kč 

 

 

3. Závodní stravování – dospělý strávník (zaměstnanec 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7)     

 
Druh jídla Finanční normativ Zálohová finanční jistina 

 

Oběd 33,-   

Cena oběda hrazená 

zaměstnancem  

23,-  

Příspěvek FKSP  

1 oběd/1 den 

10,-  

Denní stravné celkem 33 Kč 500 Kč 

 

 

4.9 Platby stravného a zálohové finanční jistiny 

Zálohovou finanční jistinu na úhradu stravného ve výši 1.800 Kč uhradí zákonný zástupce předem 

bezhotovostně na účet ŠJ nebo v hotovosti přímo u vedoucího pracovníka ŠJ při podpisu vydaného 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, nejdéle však první den nástupu dítěte do 1. MŠ. 

Tato zálohová finanční jistina bude vyúčtována na bankovní účet uvedený zákonným zástupcem 

po odečtení případně vzniklých jiných pohledávek vůči MŠ při ukončení předškolního vzdělávání 

dítěte v 1. MŠ. 

 

Stravné se hradí ve stanovené výši podle platného finančního normativu nejdéle do 15. dne 

v následujícím kalendářním měsíci. Platby se provádějí bezhotovostně inkasním převodem z účtu 

uvedeného zákonným zástupcem nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu ŠJ. V ojedinělých 

případech lze platbu provést v hotovosti u vedoucího pracovníka ŠJ přímo do pokladny ŠJ 

v dohodnutém termínu. Ostatní osoby (hosté, kontrolní orgány, delegace) pak uhradí cenu 

za objednaný oběd v hotovosti do pokladny ŠJ. 

 

Bankovní spojení – ŠJ Komenského 7: 4044411379/0800. Účet je veden u České spořitelny. 

 

4.10 Dietní stravování 

Od 1. 9. 2015 poskytuje 1. MŠ v rámci školního stravování dietní stravování pro tyto druhy diet: 
a) diety, které se dají celoplošně popsat (bezlepková a šetřící),  

b) diety, které jsou vytvářené podle individuálních potřeb, např. diety při alergiích na některé 

složky běžných potravin 

 

Za nákup potravin odpovídá kuchařka. Zdroje a typy potravin pro dietní stravování doporučuje pouze 

nutriční terapeut. Potraviny jsou skladovány v regále ve skladu potravin nebo v chladícím zařízení 

v boxech k tomu určených a řádně označených. Pro přípravu dietního stravování je používáno 

speciální, barevně odlišené nádobí; pro servírování připravených dietních pokrmů je používán barevně 

odlišený porcelán, a to včetně hrnečků na pitný režim. Nutriční terapeut garantuje bezpečnost přípravy 

dietního stravování a dodržování nastaveného dietního režimu. Veškeré informace ohledně dietních 

úprav jsou podrobně a konkrétně popsány v každém jídelním lístku. Hlavní kuchařka je povinna 

konzultovat s nutričním terapeutem nebo s vedoucí ŠJ jakékoliv změny v jídelním lístku, které jsou 

ve vztahu k připravovaným dietám, a vždy je písemně do jídelního lístku uvést. Kuchařky a vedoucí 

ŠJ jsou pravidelně proškolovány v oblasti dietního stravování nutriční terapeutkou. 



1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY   7/7 

 

Článek 5: Závěrečná ustanovení  
 

Případné dotazy ohledně dietního stravování, podněty, připomínky, stížnosti ke školnímu stravování, 

hygienické či technické problémy můžete konzultovat přímo s vedoucí ŠJ nebo s ředitelkou 1. MŠ 

na výše uvedených kontaktech v jejich pracovní době nebo v úředních hodinách. 

 

Tento vnitřní řád ŠJ je platný ode dne 01.09.2019 do vydání nového vnitřního řádu ŠJ. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 30.08.2019 

 

 

 

Za ŠJ Komenského 7 – MŠ Barevná školka zpracovala vedoucí školního stravování:  

 
Ing. Miroslava Hančáková (jméno, příjmení)  ________________________________  (podpis) 

 

 

 

Schválila Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy 

 

 

 

Prezenční listina: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byla s vnitřním řádem ŠJ seznámena, řádně proškolena, dané 

tématice jsem porozuměla, a je mi známa odpovědnost za vědomé porušování a nedodržování těchto 

vnitřních norem a předpisů. 

 

Název školní jídelny:  Školní jídelna Komenského 7 - MŠ Barevná školka 

 

Zodpovědné osoby: 
 

Hlavní kuchařka:   Barbora Divišová              ……………………………………….. 

 

Druhá kuchařka:  Helena Petriláková            ……………………………………….. 
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