
Stravovací řád Mateřské školy 

Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ 

 školní rok 2020/2021  

 

1. Otázky týkající se stravování projedná zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny, paní Brigitou 

Altmannovou, která podle rozsahu stravování vyměří poplatek za daný měsíc. 

Výše stravného: dopolední a odpolední svačina:  9,- Kč, oběd: 24,- Kč.  

Cena celodenního stravného: 42,- Kč. 

2. Stravné se platí na základě předpisu dle skutečné docházky dítěte za předešlý měsíc, tak aby platba 

byla připsána na bankovní účet MŠ nejpozději 15. den aktuálního měsíce. Při platbě se vždy uvádí 

přidělený VS. Předpisy plateb stravného jsou pro jednotlivé strávníky na základě písemného 

souhlasu zákonných zástupců k dispozici na informačních nástěnkách Školní jídelny v šatnách u 

jednotlivých tříd a to vždy začátkem měsíce.  

3. Pokud zákonný zástupce přes upozornění nezaplatí stravné a školné, lze tuto situaci kvalifikovat jako 

porušení Školního řádu. 

4. Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice (KHS) nebo ministerstva zdravotnictví 

(MZd) dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů, tj. Mateřská 

škola Holubice, okres Praha – západ, následující: strava se v tyto dny neposkytuje a ani nehradí. 

5. Aktuální jídelníček je vyvěšován na nástěnce v šatnách tříd vždy první den v týdnu a na webových 

stránkách MŠ (www.new-web.msholubice.cz) 

6. Časový rozvrh stravování: 

- dopolední svačina:    8,30 hodin  

- oběd:    11,30 hodin   

- odpolední svačina:  14,30 hodin  

7. Při přípravě a podávání jídla se mateřská škola řídí závaznými hygienickými vyhláškami, zejména 

vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 852/2004, o hygieně potravin. 

8. Jako ukazatel vyváženosti a pestrosti jídelníčku dětí ve školní jídelně MŠ slouží pravidelná kontrola 

hodnot spotřebního koše, který uvádí, na kolik procent byly splněny požadavky na složení stravy dle 

výživových norem pro školní stravování daných přílohou č. 1 vyhlášky 107/2005 Sb.  

Sledujeme spotřebu mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, ovoce, zeleniny, cukrů, tuků, brambor a 

luštěnin. Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v 

oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními dle dietního režimu, může 

provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu.  

Jídelníček tvoříme rovněž s ohledem na Nutriční doporučení MZ ČR, které stanoví četnost různých 

druhů pokrmů v jídelníčku (např. čerstvého ovoce, zeleniny, luštěninových polévek, pokrmů z masa 

a ryb, bezmasých jídel atd.)  

Naše jídelna preferuje nutričně vyváženou, zdravou domácí stravu z čerstvých surovin v pravidelném 

stravovacím režimu. Používáme receptury zdravé výživy pro děti předškolního věku. Čerstvé sezónní 

ovoce a zelenina je každodenní součástí jídelníčku. Pitný režim je při pobytu dítěte v MŠ zajištěn 

nepřetržitě – čistá voda, neslazený ovocný čaj samoobslužnou formou. K jednotlivým pokrmům je 

dětem nabízeno např. i mléko a mléčné nápoje ve vhodné kombinaci, ovocné džusy a koktejly – vždy 

dle volby dítěte. Možnost nahlédnutí do evidence plnění spotřebního koše za jednotlivé měsíce mají 

zákonní zástupci po dohodě s vedoucí školní jídelny. 

 

V Holubicích dne: 1. 9. 2020 

 

 

………………………...................      …………………...........………… 

Brigita  Altmannová, vedoucí ŠJ      Mgr. Eva Bělíková, ředitelka MŠ 

http://www.new-web.msholubice.cz/

