
Provoz školní jídelny se řídí: 

Provozní řád výdejny MŠ Chrást 

- vyhláškou č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním 
stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. 

- zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění  pozdějších předpisů 

- vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů 

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění 
pozdějších předpisů 

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů 

- nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin 

- metodikou spotřebního koše 

 
Adresa výdejny:  Mateřská škola Chrást 
       Železniční 486 
       330 03 Chrást 
Pracovníci v ZŠ: vedoucí ŠJ: Martina Červená (kancelář v ZŠ 6.30-15.00 hod., tel. 377 845 434) 
   hlavní kuchařka: Miroslava Švelchová 
   kuchařka: Magdalena Herinková 
              kuchařka: Petra Holubová 
Pracovnice v MŠ: kuchařka: Markéta Muchková 
 
 
1) 
Výdejní doba: přesnídávka:    8.15 –   8.45 hod. 

Provoz ŠJ 

  oběd:   11.45 – 12.15 hod. 
  svačina:   14.15 – 14.45 hod. -  pokud jde dítě z MŠ po obědě, je možné odnést s sebou. 
Svačina je určena k okamžité spotřebě a po převzetí od pracovníků MŠ zodpovídá za další manipulaci rodič. 
  pitný režim:    6.00 – 16.30 hod. 
Odběr do jídlonosičů:  11.00 – 11.30 hod.  
 
 
2) Výše stravného děti 3 – 6 let

      pitný režim       3,-      
    

      přesnídávka       7,-     
      oběd                 17,-                

celodenní stravování                         34,-     
svačina       7,-  

 

přesnídávka       9,-     
Výše stravného děti 7 a více let 

      oběd                 23,-                

     celodenní stravování včetně pitného režimu      40,- 
svačina       8,-      

 
                  



3) 
Placení stravného se provádí inkasem vždy k 15. dni následujícího měsíce nebo hotově v kanceláři vedoucí 
ŠJ v základní škole k 1. - 7. dni v následujícím měsíci v době od 7.00 – 11.00 a 12.00 – 14.30 hod. 

Placení stravného 

Při přihlášení nového strávníka se skládá záloha 400,- Kč v hotovosti, která je vratná po ukončení docházky 
dítěte do ŠJ.  
V případě nezaplacení stravného může být dítě vyloučeno z MŠ. 

 
4) 
Nepřítomnost dítěte je nutno omlouvat den předem do 13.00 hod. V případě nepřítomnosti z důvodu nemoci 
lze první den odebrat jídlo do jídlonosičů. Oběd je určen k okamžité spotřebě a po převzetí od pracovníků 
MŠ zodpovídá za další manipulaci rodič. Neodhlášená a neodebraná strava od druhého dne dále je 
strávníkovi účtována. Dítě je v mimořádných případech možno přihlásit do 7.00 hod. ráno v den nástupu do 
MŠ, pouze však po domluvě s ředitelkou MŠ.  

Přihlášky a odhlášky ze stravování 

 
 

5) 
O prázdninách a ředitelském volnu školní kuchyně vaří při minimálním počtu 15 závazně přihlášených 
strávníků. Počet je vždy 14 dnů předem zjišťován. V době mimořádného uzavření MŠ kuchyně nevaří a 
každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech uzavření jsou rodiče strávníků předem informováni. 

Prázdniny, ředitelská volna a mimořádné uzavření MŠ 

 
 
6) 
Je vyvěšen na každý týden v prostoru u hlavního vchodu do MŠ. 

Jídelní lístek 

 
 
7) 
Dotazy a připomínky je možno řešit v kanceláři vedoucí ŠJ v budově ZŠ nebo s ředitelkou MŠ případně lze 
využít schránku v MŠ. 

Dotazy, připomínky 

 
V Chrástu 02.09.2019    Bc. Martina Červená, vedoucí ŠJ 

 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Páník, ředitel ZŠ 

 


