
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 
 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY MŠ PLACICE 
 

Tento vnitřní řád školní jídelny- výdejny nabývá účinnosti dne 1. 8. 2018 
    

 TELEFON: MŠ mobil: 725 818 397 
   Mobil ved. učitelky: 605 532 397                                                                                                                                   
     ŠJ: 495 535 899 
 
 

 
Školní jídelna se řídí vyhláškou " O školním stravování" č.107/2005 Sb., vyhláškou č. 84/2008 Sb. a hyg. předpisy 
dle vyhlášky č.137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy dle platné legislativy.   
Vyhláška a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny. 
 
STRAVOVÁNÍ 

Strávníci se stravují v mateřské škole.  
Strava je dovážena v termoportech do MŠ ze školní jídelny v Kuklenách. 
Při nemoci strávníka je možné odebrat pouze první (neodhlášenou) stravu za sníženou cenu. 
Ostatní strava musí být odhlášená, jinak bude účtována plná cena stravy včetně režií. 

   Potraviny  osobní režie věcná režie celkem 
Plná cena 3- 6 let 35,--Kč  22,--Kč  14,--Kč  71,--Kč 
Děti 7 let a více  39,--Kč  22,--Kč  14,--Kč  75,--Kč 

  
 
STRAVNÉ 
Stravné se platí bezhotovostně na účet ŠJ číslo 27-320540217/0100 

Variabilní symbol: je evidenční číslo určí vedoucí ŠJ v kanceláři ŠJ 
Konstantní symbol: 0308 - poštovní složenka, 0379 - hotovost, 0558 - příkaz k úhradě 
Pokud by stav konta neodpovídal ceně jedné celodenní stravy - nebude strava vydána. 
Doporučuji částku minimálně na jeden měsíc dopředu splatnou do 25 dne každého měsíce. 
 
VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU: 

-  nechat zůstatek peněz na kontě do následujícího roku (automatický převod) 
- písemně požádat o vrácení peněz v kanceláři ŠJ 
- přeplatky strávníků, kteří odchází z MŠ, se vyplácí do konce daného kalendářního roku 

 
VÝŠE STRAVNÉHO  finanční norma     platba 
3 - 6 let       přesnídávka 7,00 oběd 21,00   svačina     7,00  35,00  Kč 
  přesnídávka 7,00 oběd 21,00 svačina     -----  28,00  Kč 

 
7 a více let přesnídávka 8,00 oběd 23,00 svačina    8,00  39,00  Kč 
  přesnídávka 8,00 oběd      23,00 svačina      ------  31,00  Kč 

 
PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK 7.00  -  14.00 hodin 
Strava na následující den musí být odhlášena nebo přihlášena DEN PŘEDEM do 10,00 hodin.  

Stravu je možné přihlásit nebo odhlásit osobně, nebo telefonicky v kanceláři MŠ 
1. školní den pokud máte na kontě dostatek peněz a objednanou stravu dle stálých objednávek je strava 
automaticky objednána. 

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada. 
 
S vnitřním řádem školní jídelny – výdejny byli seznámeni zaměstnanci a informováni zákonní zástupci dětí při 
zahájení stravování.  
 
 
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v šatně MŠ. 
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin. 
Dotazy a připomínky přijímá vedoucí ŠJ Miroslava Voňková.  

 

Děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (pro školní rok 2018/2019) zařazeny  

do kategorie 7 a více let.  

 

Sestavila – vedoucí ŠJ Miroslava Voňková         Vydal - ředitel školy Mgr. Martin Hušek 

 


