
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a 

mateřská škola MILLS, s. r. o. 

 
Sídlo jídelny: nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice 

 

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny MŠ Větrníček 
 

• Provozní řád školní výdejny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský 

zákon, § 30, odst.1 písm. b).   

• Dále se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických 

požadavcích na stravovací služby.   

• Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního 

koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Kapacita jídelny: 20 strávníků 

• Kontaktní osoba: J. Melicharová, j.melicharova@mills.cz, tel. 733 572 832 

 

1. Práva a povinností strávníků a zákonných zástupců 

1.1. Práva strávníků  

• Využívat stravovací služby,  

• na bezpečnost a ochranu zdraví,  

• na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým 

násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy 

toxikomanií.  

• Strávníci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. 

1.2. Povinnosti strávníků  

• Dodržovat pravidla kulturního chování,  

• nedopouštět se projevů rasismu a šikanování,  

• plnit pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob,  

• dbát na čistotu rukou a hygienu při stravování,   

• neodnášet vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně  

(s výjimkou jídlonosičů v určeném čase). 

1.3. Práva zákonných zástupců  

• Vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky školy.  

1.4. Povinnosti zákonných zástupců  

• Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných 

skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.  
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3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků 

• V jídelně je zajištěn po celou dobu provozu dohled pedagogickými pracovníky nebo 

oprávněnými osobami. 

• Strávníci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly 

chování a hygieny. 

4. Podmínky ochrany majetku 

• Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny.  

• Strávníci jsou vedeni k udržování předmětů tvořících zařízení jídelny v pořádku a 

nepoškozené.  

 

 

5. Zajištění a režim stravování 
 

• Školní jídelna - výdejna zajišťuje stravování pro děti - strávníků v mateřské škole 

(dále jen MŠ).   

• Obědy i doplňková jídla se dovážejí ze školní jídelny -vývařovny Ekolandia, s.r.o. 

Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách, které odpovídají hygienickým 

předpisům. 

• Děti jsou ke stravování řádně přihlášeny a mají právo na stravování v době jejich 

pobytu ve škole (podle § 118 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). 

• Stravné se hradí převodem na účet školy, a to vždy zpětně za jeden měsíc na základě 

skutečně odebraných jídel.  

• S cenou stravného jsou zákonní zástupci seznámeni před nástupem do MŠ. 

• Dítě přihlášeno k celodenní docházce má právo denně odebrat oběd, jedno 

předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, přičemž stravování se řídí 

výživovými normami stanovenými v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb.  

Jídelna – výdejna zajišťuje rovněž pitný režim dětí. 

• Výdej stravy probíhá v těchto časech:  

 

 

 

 

 

 

 

• Výdej oběda provádí pracovnice výdejny, která zajišťuje i úklid. Pracovnice výdejny 

má hygienický průkaz, používá předepsané ochranné prostředky, je seznámena s 

bezpečností práce při školení BOZP. 

• Obědy se odhlašují osobně nebo telefonicky na čísle: 734 832 541, nejpozději do 9.30  

hodin předchozího dne. Pozdější odhlášení je považováno z hlediska stravování za 

pobyt dítěte ve škole a strava je tak odhlášena až následujícího dne. 

• První den onemocnění dítěte je možno vydat stravu, která nebyla včas odhlášena, do 

přinesených jídlonosičů. Strava je vydávána do čistých jídlonosičů, které jsou určeny 

pro přenášení stravy, nejlépe uzavíratelné a vhodné pro teplé pokrmy a jejich ohřev. 

Přesnídávka 8.30 – 9.00 hod 

Oběd 11.30 – 12.00 hod 

Svačina 14.00-14.45 hod 
Výdej do 

jídlonosičů 
11.15-11.30 hod 



Jídelna nezodpovídá za kvalitu pokrmu po jeho vydání do jídlonosičů, protože je určen 

ke konzumaci v jídelně. 

• Děti se v prostorách školní jídelny - výdejny chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. 

Dohled nad bezpečností a ochranou dětí při školním stravování provádí přítomné paní 

učitelky. Vstup nepovolaných osob do jídelny, a to včetně zákonných zástupců, je po 

dobu vydávání obědů zakázán. 

• Jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách i na nástěnce v šatně MŠ, a to vždy na 

týden dopředu. 

• Připomínky ke stravování mají zákonní zástupci možnost hlásit v sekretariátu MŠ. 

• Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je celoročně k dispozici na nástěnce MŠ. 

 

 

 

V Čelákovicích dne 1. 1. 2023                                           

                                                          

 

       

       PaedDr. Monika Volsich Montfortová, v.r. 

  ředitelka školy 

                                                                                               

                                                              


