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VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  PŘI  MŠ  ŠANOV 
 

Vyplývá z vyhlášky ministerstva školství 107/2005 Sb. O školním stravování, na základě školského zákona 

561/2005 Sb. a hygienických a epidemiologických činnostech. 

 

 Stravné v MŠ se platí: 
Platba trvalým příkazem ve prospěch účtu školy u Komerční banky Hrušovany nad Jevišovkou, 

číslo účtu: 107 – 356260217/0100. 

 Dbejte na odhlašování a přihlašování dítěte: vždy do 12.00 hod na následující den (normují se 
potraviny do výdejky). 

 Omlouváte dítě na ten samý den z důvodu nemoci, máte nárok si přijít pro oběd do 11.30 hod.  
 Omlouváte dítě,  aniž by bylo nemocné, na oběd nemáte nárok. 
 Děti omlouvejte učitelkám ve třídách,  popřípadě vedoucí stravování. 
 Provoz v MŠ dle zákona 561/2005 Sb. je celodenní a polodenní, jelikož vyhláška neudává provoz 

pouze svačinový, proto nastane-li situace, že dítě nemůže být déle v zařízení z vážných důvodů, 
řeší se každý případ individuálně domluvou na dobu nezbytně nutnou. 

 Pokud dítě s celodenním provozem půjde domů po obědě, pro odpolední svačinu si může rodič 
dítěte přijít ve 14.30hod nebo mu svačina propadá. 

 Pokud je dítě v zařízení (ve třídě) v době podávání jakéhokoliv jídla, musí se stravovat VŽDY!!!! 
 Jídelní lístky se vyvěšují v pondělí na nástěnku. 
 Jídelníček se může upravovat každý den dle nákupu doplňkových potravin (ovoce, zelenina). 
 Částku na stravování určuje vedoucí stravování po dohodě s ředitelem školy dle růstu cen 

potravin (vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování). 
 Na základě výše uvedené vyhlášky se finanční limity na nákupy potravin nepočítají na kategorie, 

ale podle věku strávníka. 
 

Případné další informace u vedoucí stravování. 

 

Nynější platba a finanční normativ platný v MŠ Šanov od 1. září 2022: 

 

Strávníci 3-6 let:      Přesnídávka  11,00 Kč Strávníci 7-10 let:      Přesnídávka            11,00 Kč 

Oběd            26,00 Kč            Oběd              30,00 Kč 
Svačina                9,00 Kč             Svačina  9,00 Kč 
Celkem               46,00 Kč    Celkem              50,00 Kč 
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 Stravné musí být uhrazeno předem (bankovním převodem)nejpozději do každého 10. dne 
v měsíci. 

 V případě neplacení stravného v souladu s výše uvedenými podmínkami nebo z důvodu 
opakovaného neplacení má právo ŠJ, po předchozím upozornění, strávníka ze stravování 
vyřadit. 

 

 

osoba pověřená vedením školní jídelny     ředitelka školy 

         Hana Kašparová                 Mgr. Eva Plešová 

 

 

V Šanově dne  1. září 2022 
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