
Mateřská škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.  

  

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY  

ČJ .  

1. Vymezení činnosti  

ŠJ zabezpečuje stravování pro děti a zaměstnance MŠ Veverská Bítýška. Strava je 

poskytována v době provozu MŠ. 

ŠJ zabezpečuje stravu pro děti a zaměstnance v odloučené třídě Mateřské školy a ŠJ 

výdejny na ulici Zábíteší. Stravu převáží zřizovatel MŠ Město Veverská Bítýška.  

V případě náhlého onemocnění dítěte MŠ nebo zaměstnance se oběd vydává do 

jídlonosičů v době od 11,00 hod. do 11,30 hod. (ŠJ na ulici Pavla Perky) a v době od 

11,30 hod. do 11,45 hod. ve ŠJ‐výdejně na ulici Zábíteší. Odběr obědů pro další dny 

nepřítomnosti strávníka není povolen.  

2. Přihlášení ke stravování  

Strávníci jsou ke stravování řádně přihlášeni u vedoucí ŠJ.  

Změny ve stravování je potřeba vždy nahlásit ve ŠJ předem, vždy k 1. dni kalendářního 

měsíce.  

Pokud se strávník stravuje jen některé dny v týdnu, je potřeba tyto dny uvést v přihlášce.  

3. Vydávání stravy:  

Přesnídávka se vydává v době od 8,30‐9,00 hod.  

Oběd se vydává od 11,45‐ 12,15 hod.  

Svačina se vydává od 14,00 – 14,30 hod.  

4. Odhlášky stravy  

Odhlašování stravy v MŠ Pavla Perky na následující dny je možné provést osobně ve ŠJ, 

tel. na čísle 549420 159 do 7,00 hod nebo zapsat do odhlašovacího sešitu v šatně a při 

hlavním vstupu do MŠ den dopředu nebo nejpozději do 7,00 hod.  

Odhlašování stravy při ŠJ ‐ výdejny na ulici Zábíteší lze provést jen den dopředu. Strava  

se odhlašuje osobně paní učitelce na Zábíteší nebo písemně do sešitu. Počty 



stravovaných dětí se budou hlásit do školní kuchyně na Pavla Perky vždy ráno v 7, 00 

hod.  

Pokud strava není odhlášena v termínu, je vždy připravena k výdeji. Proto každé další 

pokračování nepřítomnosti mimo původní odhlášku je třeba znovu oznámit, jinak 

bude stravné zaúčtováno, jako kdyby byl oběd vydán.  

5. Poplatek za stravování  

      Poplatek je stanoven finančním limitem podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. Takto:  

     3‐6 let děti  

     Přesnídávka : 8,00 Kč      

Oběd :   25,00 Kč  

     Svačina:     8,00 Kč  

     Celkem :   41,00 Kč   

  

    6‐7 let děti  

  

  Přesnídávka:   8,00 Kč  

  Oběd:            27,00 Kč  

  Svačina:          8,00 Kč  

  Celkem :       43,00 Kč  

  

  

6. Způsob úhrady stravy  

Strava je hrazena vždy do 12. dne v měsíci, a to zpětně za odebrané obědy. Platí se hotově 

vedoucí školní jídelny. Stravné lze také platit elektronicky na účet MŠ do 12. dne v měsíci. 

Termín je vždy vyvěšen začátkem měsíce.   

Zákonní zástupci si nachystají k platbě hotovosti přesné částky.  

  

Neplacení stravy může být důvodem k ukončení vzdělávání dítěte v MŠ.  

  

7. Připomínky a dotazy  

Připomínky a dotazy k platbám a stravování mohou rodiče dětí a zaměstnanci podávat 

vedoucí ŠJ osobně, telefonicky na čísle 549 420 159  

Kontrola stravy je zakomponována v systému kritických bodů.  

  

S účinností od 1. 11. 2019 

Vypracovala:  Šoukalová Stanislava  

Schválila :        Šoukalová Stanislava  
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