
Vnitřní řád školní výdejny v  MŠ ve Veřovicích 

 
Údaje o zařízení: 
 
Adresa: Školní výdejna při Základní škole a Mateřské škole Veřovice, příspěvková organizace 

  Veřovice 526 

  PSČ    742 73 

 

Telefon: 555 444 971  

 

Zřizovatel: Obecní úřad Veřovice 

 

1. Školní výdejna zabezpečuje stravování pro děti mateřské školy a jejich zaměstnance. 

2. Strava je dovážena ze školní kuchyně ZŠ v termonádobách, vydávána z výdejního vozíku 

v jednotlivých kuchyňkách. 

3. Svačiny se podávají od 8:30 do 9:00 hodin a odpolední od 14:00 do 15:00 hodin. 

4. Oběd se vydává od 11:30 do 12:00 hodin. 

5. Bílé nádobí je umýváno v kuchyňkách u jednotlivých odděleních, termonádoby jsou odváženy 

do školní kuchyně v ZŠ. 

6. Obědy do jídlonosičů jsou vydávány v kuchyni v ZŠ během výdejní doby.   

7. Způsob placení stravného: inkasem z běžných účtů bank. Termín inkasa je k 20. dni v měsíci 

na měsíc následující. Vyúčtování odhlášených obědů se provádí průběžně. 

8. Přihlášení ale i odhlášení stravy se provádí vždy den předem do 13:00 hodin u vedoucí školní 

jídelny. Neodhlášená strava propadá podle zákona 561/2005Sb. Dle vyhlášky 107/2005Sb. 

o školním stravování mají děti nárok na odebírání stravy denně v době přítomnosti v zařízení. 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt 

v MŠ. Pokud by však odebíral stravu i následující dny, je povinen uhradit veškeré náklady 

na přípravu stravy (tj. věcné i mzdové) v celkové výši 64 Kč.  

9. Totéž platí i pro zaměstnance MŠ, dle vyhlášky84/2005Sb. 

10. Během provozu je výdejčí stravy povinna dodržovat hygienické předpisy a předpisy BOZP, 

kterými byla proškolena před nástupem do zaměstnání a znalosti pravidelně ověřovány. Dále musí 

dbát na to, aby do prostoru výdejny neměli přístup cizí lidé.  
 

JÍDELNÍČEK 
 

Jídelní lístek je sestavován na týden dopředu dle ustanovení Ministerstva  zdravotnictví - § 4 odstavec 

9. vyhlášky 107/2005 Sb. dle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných 

potravin. 
 

PITNÝ REŽIM 
 

Děti si v průběhu dne samy nalévají tekutiny dle své potřeby. Jsou jim připravovány různé čaje, 

ovocné nápoje, džusy, mošty, minerálky a čistá voda.  
 

S veškerými dotazy týkajícími se stravování či placení stravného se obracejte na vedoucí školní jídelny 

a to denně od 6:00 do 14:00 hodin na telefonním č. 556808475 nebo osobně v kanceláři ŠJ. 

 

Zpracovala: 

Václava Dobečková, vedoucí ŠJ 


