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Mateřská škola, Brno, Gabriely Preissové 8, 616 00 Brno, příspěvková organizace 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Zásady provozu 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. ze dne  

25. února 2005 

 

2. Provoz školní jídelny 

 Pracovní doba:  

 vedoucí kuchyně: každé úterý a čtvrtek       6.15  -  15.15 hod. 

                               pátek 1x za 14 dnů          6.15  -  15.15 hod. 

 kuchařka:              denně                               6.00  -  14.30 hod.   

      

3. Ceny stravného 

 

  Strávníci 3 – 6 let Strávníci 7 – 10 let 

 Přesnídávka        7,- Kč              8,- Kč 

 Oběd      20,- Kč           23,- Kč 

 Svačina        6,- Kč               6,- Kč 

  

 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 

příslušného věku. Tzn., že dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu šk. roku, platí již celý  

tento šk. rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září  

do 31. srpna. 

Pokud by finanční limit nestačil pokrýt zásady správné výživy, bude stravné zvýšeno.        

 

4. Placení stravného            

Stravné je možné platit složenkou, příkazem z účtu nebo trvalým příkazem na 

číslo účtu  16737621/0100. 

Částky plateb budou vždy začátkem měsíce vyvěšeny na nástěnce a jsou splatné do 15.dne 

v měsíci. Při platbách zadávejte prosím variabilní symbol, který je dítěti přidělen. 

           Rodiče jsou povinni platit stravné včas, jinak dítě nemá nárok na stravu. 

 

5. Částky pro zadání plateb trvalým příkazem    
 

 strávníci  3 - 6 letí strávníci 7 -10letí 

celodenní stravné 730,- Kč 800,- Kč      
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6. Přihlašování a odhlašování dětí ze stravy 

Na základě přijetí dítěte do MŠ je dítě (strávník) automaticky přihlášeno ke stravování. 

Strávník odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování. Přihlašování a odhlašování ze 

stravování se provádí den předem do 13.00 hod.  

 písemně do sešitu v hale A            

 telefonicky ve ŠJ na tel. č. 549 255 169  

 elektronicky dostupné na: www.mszabovresky.cz v záložce odhlášení obědů 

 

Pokud nebude strava včas odhlášena, mohou si rodiče pouze první den nemoci stravu 

vyzvednout ve ŠJ, z ostatních dnů je třeba dítě odhlásit.            

 

Dítě, které je v MŠ po dobu podávání jídla, se musí stravovat. Pokud má dítě dietu  

a nemůže odebírat stravu ze školní jídelny, musí přinést písemné vyjádření od lékaře. Diety 

ve školní jídelně nepřipravujeme. 

 

7. Výdej stravy do jídlonosiče 

Výdej stravy se provádí do přinesených vlastních čistých nádob od 11.15 – 11.45 hodin  

(vchod pro zaměstnance ŠJ, vpravo od třídy B). 

Strava odebraná do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě! 

 

8. Vrácení přeplatků 

 Přeplatky za odhlášenou stravu se odečítají následující měsíc. 

 Přeplatky, které vzniknou ukončením docházky v MŠ, si mohou rodiče vyzvednout  

v hotovosti v kanceláři ŠK nebo budou vráceny převodem na účet. 

 Při platbách trvalým příkazem se vyúčtování provádí 1x ročně v měsíci srpnu. 

 Ostatním dětem se přeplatky převádí do nového školního roku. 

  

9. Jídelní lístek 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce na každém oddělení a také na internetových stránkách 

www.mszabovresky.cz 

Snažíme se poskytovat dětem dobře vyváženou, pestrou a chutnou stravu. Pitný režim je 

zajištěn po celý den provozu MŠ. 

 

10. Závěrečná ustanovení     

Tento provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.4.2017. 

Jakékoliv dotazy, přání a připomínky vyřizuje vedoucí stravování ve výše uvedené úřední 

dny. 

 

     

Vypracovala: Vlasta  Procházková, vedoucí ŠJ                                     

 

V Brně dne 1.4.2017 
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