
 

Škola: Mateřská škola Libušina 838, Doksy 

Stravovací řád 
Mateřská škola Doksy Libušina 838 

- příspěvková organizace 

Č.j.: MŠ – 147/2010 Účinnost od:1.9.2005 

Spisový znak: 1.2      A5 Počet příloh: 1 = aktualizovaný jídelníček školy 

Změna ke dni: 1.1.2008, 11.2.2008, 21.4.2008, 2.6.2008, 1.9.2008, 1.12.2010, 1.1.2012, 

1.1.2013, 26.08. 2019 

 

1. Možnosti stravování: 

 

➢ celodenní (svačina, oběd, svačina) 

➢ polodenní (svačina, oběd) 

➢ dopolední svačina 

 

 

Dopolední svačina je podávána v době mezi 8.30 – 8.45 hodin (podle druhu činnosti, např. 

při pohybových činnostech je svačina podávána až po skončení činnosti). 

Oběd je podáván v době od 11.45 do 12.15 hodin. 

Odpolední svačina je podávána v době od 14.30 do 14.45 hodin.  

V případě, že rodiče dětí hlášených k celodenní stravě ráno nahlásí p. kuchařkám nebo  

p. učitelce, že jde dítě mimořádně po obědě domů, bude dítěti při odchodu domů připravena     

a předána odpolední svačina. 

 

2. Omlouvání dětí probíhá následujícím způsobem: 

 

❑ na příslušný den – osobně či telefonicky nejpozději do 8.00 hod.  (tel. 487 872 010) 

❑ telefonicky kdykoliv – zanecháním vzkazu na službě „memobox“ – nejpozději do 8.00 

hodin příslušného dne, přičemž ze zanechané zprávy musí být jasně patrno jméno 

dítěte a na jak dlouho je omluveno 

❑ předem – do sešitu na omlouvání dětí na okénku u školní kuchyně, telefonicky, osobně 

vedoucí stravování 

Pokud rodiče nestihnou dítě z důvodu náhlého onemocnění dítěte, či jiných závažných 

důvodů včas omluvit na příslušný den, mají možnost v první den nepřítomnosti dítěte v MŠ 

odebrat oběd do přinesených nádob, a to nejpozději do 12.30 hod. Tuto skutečnost je třeba 

předem oznámit vedoucí stravování. 

 

3. Cena a platba: 

➢ celodenní strava:       30,-  Kč                ( 7,- + 16,- + 7,- ) 

➢ polodenní strava:       23,- Kč      

➢ dopolední svačina:     7,-  Kč 

Rozsah stravování je dohodnut při nástupu dítěte do mateřské školy, podle něj je 

účtováno stravné. Změny ve stravovacím rozsahu je možno uskutečňovat od počátku 

kalendářního měsíce, a to po předchozí včasné dohodě s vedoucí stravování. 



 
 

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb. je stanoveno, že děti, které v průběhu školního roku dovrší věku  

7 let, platí  stravné  ve výši: 

➢ celodenní strava:       33,-  Kč             ( 8 + 18 + 7 ) 

➢ polodenní strava:      25,-  Kč 

➢ dopolední svačina:     8,-  Kč 
Platba je uskutečňována převodním příkazem nebo hotovostním vkladem na účet mateřské 

školy u peněžního ústavu Moneta Money Bank a.s. 

číslo účtu: 162 410 061 

kód banky: 0600 

- v předem určený den přímo v mateřské škole hotovostní platbou. 

 

Předpis na platbu stravného je k dispozici vždy na začátku příslušného kalendářního měsíce. 

Je umístěn na výdejním okénku u školní kuchyně. Součástí předpisu je i částka za úplatu za 

předškolní vzdělávání. 

Platba je uskutečňována do 15.dne příslušného kalendářního měsíce současně s úplatou za 

předškolní vzdělávání. Po předchozí dohodě s ředitelkou školy může být, ve zcela 

výjimečném případě (např. plátce pobírá dávky sociální péče nebo dávky pěstounské péče, 

které jsou vypláceny až po 15.dni v měsíci nebo některý ze zákonných zástupců ztratil 

zaměstnání), tolerována platba po tomto termínu. V době letního přerušení provozu se 

podmínky pro platbu řeší zvláštním předpisem.  

 

3. Obsah stravování: 

V rámci poskytované stravy je, mimo jiné, zajištěn pitný režim (střídají se nápoje – ovocné 

sirupy a čaje, instantní nápoje a čaje, džusy), podávání ovoce a zeleniny, mléka a mléčných 

výrobků, prvků racio a BIO výživy. 

 

4. Stravování zaměstnanců školy: 

Školní jídelna zajišťuje (je zřízena také pro) závodní stravování zaměstnanců právnických 

osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení.  

Zaměstnanci školy mají nárok na 1 hlavní jídlo denně, v době doplňkových jídel = ranní a od- 

polední svačina, pouze na pití. 

 

 

 

V Doksech dne 1.ledna 2013, aktualizováno 26.08. 2019 

 

 

 

 

 

Lada Zárubová…………………………          Bc. Šárka Semecká……………….…………… 

vedoucí školní jídelny                                   ředitelka školy 


