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1. Úvodní část 
 
  Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření. 
 

Školní jídelna MŠ Ostrava; Repinova 19; zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku zpravidla od 2 do 6 
let, dětí s odkladem školní docházky (7 let) a stravování zaměstnanců mateřské školy. 

 
Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se v mateřské škole stravují i pro zákonné 
zástupce dětí. 

 
 

2. Zásady provozu 
 

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školským zákonem, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických 
požadavcích na stravovací služby. 

 
3. Práva a povinnosti strávníků 
Strávník má právo: 

o na uspokojování biologických potřeb - na odpovídající výživu (odebrání hlavního i doplňkového jídla), na 
uspokojování hygienických požadavků (čistota, teplo, světlo), na bezpečné prostředí při stravování v 
mateřské škole, na život ve zdravém životním prostředí 

o na uspokojování psychosociálních potřeb - potřeba jistoty a bezpečí, přiměřených podnětů, na ochranu 
před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním a 
sociálně patologickými jevy, na emočně kladné prostředí, být respektováno jako jedinec ve společnosti 
(slušné zacházení, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo na soukromí) i 
jako individualita (právo na chování přiměřené věku, být připravován na svobodu jednat a žít 
vlastním způsobem a zároveň odpovědnost za své jednání) 

 
Strávník má povinnost: 

 
o dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s 

hygienickými a společenskými pravidly stolování 
o řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy 
o šetřit školní zařízení a chránit je před poškozením 
o respektovat smluvená pravidla soužití ve třídě 
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o dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování 

 
Zákonní zástupci dětí mají právo: 

 
o na informace týkající se školního stravování 
o zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny  u paní učitelek a ředitelky 

školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo 
kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti 

o na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 

 
Zákonní zástupci dětí jsou povinni: 

 
o informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na stravování 
o v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a 

dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování 
o na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte 
o zajistit, aby dítě bylo vhodně a čistě upraveno 
o prostudovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků 

 

o dohled v jídelně zajišťují učitelky MŠ, mají dohled nad bezpečností a ochranou dětí, poskytují jim 
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

o děti jsou povinné chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních osob 
o děti jsou seznamovány se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny 
o děti dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání  

mají na paměti nebezpečí úrazu 
o zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí pedagogickému dohledu 
o do výdejen mají vstup pouze zaměstnanci školy. 

 
5. Pedagogický dohled 

 

o je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost 
o pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další 
nezbytné organizační opatření 

o vydává pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel 
společenského chování a stolování, dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a 
bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se 
mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet 

o poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné 
zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby 

- sleduje způsob výdeje stravy. 
- reguluje osvětlení a větrání. 
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- sleduje odevzdání nádobí a příborů 
 

6. Provoz školní jídelny, organizace činnosti 

 

o do školní jídelny  mají povolen vstup pouze děti – strávníci a pracovníci školy 
o výdej obědů probíhá od 11:45 h do 12:15 hod. 
o dopolední svačina se vydává od  9:00 – 9.15 hod., a odpolední svačina od 14.15 - 14:30 hod. 
o zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky 
o strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti nejsou nuceni ke konzumaci celého 

vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání 
o vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti, odnášení jídel a nádobí 

mimo školní jídelnu je zakázáno 
o strava se přihlašuje a odhlašuje předem, nejpozději do 13:00 hod. předešlého dne, odhlašování obědů 

provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky u třídní učitelky. Neodhlášené obědy 
propadají 

o dítě má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole 
o při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.00 hodin, na ostatní 

dny je nutno dítě ze stravování odhlásit 
o jídelní lístek se vyvěšuje v šatně mateřské školy na nástěnce 
o podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách jednotlivých 

tříd MŠ 

o při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se 
platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy 

o dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, 
oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové 
nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v 
samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně 

o běžný úklid během provozní doby zajišťuje provozní pracovnice, včetně stolů a podlahy znečištěných 
jídlem 

o úklid po skončení provozní doby zajišťuje uklízečka MŠ 
o provoz  ve  školní  jídelně  probíhá při  dodržování veškerých hygienických předpisů 
o všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním 

prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí se 
školním stravováním. Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, nástrojů potřebných k výdeji 
pokrmů a veškerého nádobím před každým výdejem stravy je teplota pokrmu změřena, aby se 
zabránilo poklesu pod stanovenou hodnotu 

 

7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

o učitelky  vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a kulturních stravovacích návyků 
o věnují pozornost k dodržování základních hygienických pravidel před a po jídle i  během jídla (např. 

umytí rukou před jídlem či zákaz konzumace jídla, které dítěti spadlo na zem) 
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o v celém objektu mateřské školy je zákaz kouření 
o každá učitelka je osobně odpovědná za bezpečnost svěřených dětí 
o v případě úrazu ředitelka či učitelka zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské 

vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz učitelka neprodleně 
zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy 

o děti nesmí do MŠ nosit předměty ohrožující zdraví a bezpečnost (zápalky, nože, špičaté 
předměty, cenné předměty, peníze ani tvrdé bonbony) 

o zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé 
o při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní 

zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče 
o při jídle děti sedí na židličkách, nehoupají se, aby nedošlo k úrazu nebo aby na sebe nepřevrhly stravu 
o je nutné dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách byly do sucha vytřeny, při nečekaném 

potřísnění okamžitě provést úklid 
o důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení na děti zaměřené na zdravý 

způsob života - jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění 
spotřebního koše 

o děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k věku a chápání seznamovány s různými formami násilného 
chování 

o projevy diskriminace, nepřátelství a násilí je nutné řešit bezodkladně, hned v počátcích, nikdo se nesmí 
dopouštět projevů rasismu a šikany 

o důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi 
dětmi a pracovníky školy a zákonnými zástupci dětí 

o způsob řešení nouzových a havarijních situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná 
ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením. 

 

12. Ochrana majetku školy 

 

o děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy 
o povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy je majetek školy chránit a nepoškozovat 
o strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.  
o strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny  v pořádku a 

nepoškozené 
o strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu  
o strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně 

 

 
Platnost vnitřního řádu školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020  

V Ostravě; dne 1. 9. 2020 

Bc. Zuzana Kožušníková, ředitelka školy 
 
 

 


