
Organizace  školního  stravování 

 

 Každé dítě přítomné předškolnímu vzdělávání v době 

podávání jídla je povinné se stravovat. Každé dítě má 

právo denně na jedno hlavní jídlo, přesnídávku a svačinu, 

pitný režim bez omezení.  

 Žáci střední školy a studenti vyšší odborné školy, střední 

školy vykonávající odbornou praxi mají právo denně 

odebrat oběd. 

 Do mateřské školy se nesmí donášet vlastní jídlo. 

Povolené výjimky: 

 snídaně u dětí přicházejících ráno mezi 6.00 až 6.45 hod.  - 

originál balení  

 pekárenské výrobky (u bezlepkové diety)  

 

Přihlašování a změny ve stravování 

Strávníkem se stává dítě, které bylo přijaté k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole, a jeho zákonný zástupce podal 

u vedoucí kuchařky přihlášku ke stravování, ve které 

specifikoval rozsah neboli způsob stravování dítěte.  Změny 

ve způsobu stravování lze provádět během školního roku, a to 

vždy u vedoucí kuchařky záznamem do přihlášek 

ke stravování. Rovněž je možné dohodnout se 

na kombinovaném stravování, např. střídání polodenního a 

celodenního stravování. Dítě je přihlášené automaticky na celý 

měsíc podle způsobu stravování uvedeného v přihlášce, 

zákonný zástupce odhlašuje pouze jeho nepřítomnost. 

Při ukončení stravování z důvodu ukončení docházky 

k předškolnímu vzdělávání na mateřské škole je nutné tuto 

skutečnost nahlásit vedoucí kuchařce, která poskytne další 

informace o finančním vyrovnání. Vyúčtování provede 

pokladník MŠ.  



Denní evidence stravování 

Zákonný zástupce dítěte provádí denní evidenci stravování 

do docházky, která je umístěna v šatnách a to vždy 

na následující stravovací den:  
  

Příklad: u svého dítěte uvede k datu symbol způsobu 

stravování               

celodenní           -  C  

                                                                                                                           

polodenní           -  P 

                                                                                                                           

přesnídávka        -  S 

                                                                                                                           

odhlášení            -   – 

 

V případě dětí, které z nepředvídaných důvodů se nemohou 

účastnit předškolního vzdělávání, může rodič přihlášené jídlo 

do 7.30 hod. odhlásit u vedoucí kuchařky nebo na telefonním 

čísle 702 209 170, případně 596 311 814 nebo e-mailem 

na adrese: jidelnamsolbrachtova@volny.cz. 

Pouze v případě, že se u dítěte projeví nemoc v mateřské 

škole a nemůže zde odebrat přihlášené jídlo, může rodič 

výjimečně přebrat jídlo do přenosných nosičů a to 

do 11.45  hod. Neodhlášené a případně dle výše uvedené 

výjimky nevyzvednuté jídlo propadá, strávník nemá nárok 

na náhradu. Stravování na další den po neomluvené 

nepřítomnosti dítěte se automaticky odhlašuje.  

Pokud nebude mateřská škola zákonnými zástupci 

nepřítomného dítěte kontaktována po dobu delší než 14 dní,  

může ředitel školy ukončit docházku dítěte na předškolní 

vzdělávání (dále Školní řád). 
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