
Mateřská škola Nové domky 643, 382 41 Kaplice, IČO 07537328 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce č. 799 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Úvodní část 

Zařízení poskytuje stravování dětem od 3 do 7 let přítomným v MŠ v souladu se Školským 

zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí Vyhláškou o školním 

stravování č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Strava je poskytována dle 

výživových norem, které jsou stanoveny v příloze č.1 k vyhlášce a dle finančních limitů na 

nákup potravin stanovených v příloze č.2 k vyhlášce 107/2015 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Poskytování stravy 

Strávník odebírá: přesnídávku, oběd, odpolední svačinu 

 

Odhlašování stravy 

• den dopředu 

• do 8 hod ráno ten den 

Telefonicky (SMS) na tel. č. 734 584 857 – KUCHYNĚ nebo ve třídách u paní učitelky 

 

Finanční norma na nákup potravin 

Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin 1. a 2. Tam jsou zařazeni na dobu příslušnou šk. 

roku, ve kterém dosahují určitý věk. Pitný režim je započítán v hlavních a doplňkových 

jídlech.  

 

Skupina 1. – děti do 6 let  Skupina 2. – děti 7 – 10 let 

   

Přesnídávka   10,00 Kč    10,00 Kč  

Oběd                22,00 Kč    24,00 Kč  

Svačina        10,00 Kč    10,00 Kč    

                                  42,00 Kč     44,00 Kč 

 

Placení stravného bezhotovostní, zálohově dopředu, trvalým příkazem.  

Po dohodě s vedoucí ŠJ možno platit hotově pouze ve výjimečném případě.  

Vyúčtování se provádí 2x ročně k 30.6. a 31.12. kalendářního roku. 

 

Odhlášení stravy 

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovně školního 

stravování. 

Strava vydaná mimo toto zařízení může být pouze první den neplánované nepřítomnosti. 

Rodiče si mohou stravu vyzvednout ve školní kuchyni do vlastních nádob určených 

k přepravě stravy. Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě. 

 

Organizace provozu 

 

Provoz školní kuchyně :      6,00 – 15,00 hod.       

TŘÍDY  

ZELENÁ+MODRÁ  ČERVENÁ+ŽLUTÁ

  

PŘESNÍDÁVKA      8,20 –   8,40 hod.    8,40 -   9,00 hod. 

OBĚD     11,20 – 11,40 hod.  11,40 – 12,00 hod. 

ODPOLEDNÍ SVAČINA  14,15 – 14,30 hod.  14,30 – 14,40 hod.          

         

                     

V Kaplici dne 1.6.2022  


