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1 Zásady provozu

Jídelna lesní mateřské školy zabezpečuje stravování dětí a stravování vlastních 
zaměstnanců odběrem celodenní stravy (přesnídávka, oběd, svačina) z jídelny SOU a SOU
Hněvkovice na základě Smlouvy o stravování. Jídelní lístek je k dispozici v kuchyňce LMŠ.

Provoz JLMŠ se řídí zejména vyhláškou č.107/2005, o školním stravování, vyhláškou
č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízení E.S. 852/2004, 
o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

2 Provoz ŠJ

Pracovní doba: shodná s provozem lesní mateřské školy

Výdejní doba:
 Přesnídávka – 9.00 hod.
 Oběd – 12.00 hod.
 Svačina – 14.30 hod.


3 Organizace stravování a pitný režim

Výdejna lesní mateřské školy slouží ke stravování dětí a zaměstnanců lesní 
mateřské školy. Dbá se na to, aby se dodržovaly časové rozestupy mezi přesnídávkou, 
obědem a odpolední svačinou. Na děti nespěcháme, nenutíme je do dojídání jídla. Dbáme 
však, aby dítě přijímalo dostatek tekutin. Použité nádobí odkládají děti na stanovené 
místo. Děti mají k dispozici nápoj již od 7. 00 hodin. Ten se během dne doplňuje podle 
potřeby do uzavíratelné nádoby. Čaj vaří pedagogický pracovník ve varné konvici 
v kuchyni. Dále si děti mohou vybrat vodu, vodu se sirupem, mléko či vodu s citronem. 
V jarním a letním období se dětem dává do plastové láhve (přinesené z domova) pití, 
které si berou s sebou ven na zahradu.

4 Výše stravného

Výše stravného je určena cenou dohodnutou s ředitelem SOŠ a SOU Hněvkovice. 
Nápoje jsou součástí každého jídla, ostatní pitný režim pro děti je zajištěn během celého 
dne v rámci pitného režimu.
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5 Stravování – rozsah a úhrada stravného

Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné přihlášky. Při přijetí dítěte 
do MŠ jsou rodiče v evidenčním listě dítěte seznámeni se způsobem a rozsahem úhrady za
stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ stravovalo 
vždy (vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005, §4). Na základě potvrzení od lékaře 
může být dítě s alergií na určité potraviny stravováno tak, aby byly tyto potraviny 
vyloučeny a nahrazeny jinými.

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zástupci dítěte 
ukončit předškolní vzdělávání, jestliže opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve 
stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady (zákon č.561/2004, 
§ 35, odst. 1 písm. d).

6 Odhlášky stravného

Odhlášku lze provést telefonicky u vedoucí jídelny SOU a SOŠ Hněvkovice na 
telefonním čísle +420 727 813 876 do 10.00 hod na následující den.

7 Vyúčtování a platba stravného

Vyúčtování stravného bude provedeno u každého strávníka na konci daného 
měsíce, dle odebrané stravy a bude hrazeno v hotovosti k rukám ředitelky mateřské školy
nebo na účet školy, nejpozději do 15.tého následujícího měsíce.

8 Vyzvednutí stravy v době nemoci či náhlé nepřítomnosti

Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů. Za neodebranou 
nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Nevyzvednutá strava v den 
nepřítomnosti ve škole propadá bez náhrady.

Strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů je přísně vymezen čas 
a prostor pro jejich odběr. Tento výdej je v kuchyňce od 11.20 hod. do 11.40 hod. Pokrm 
je určen k okamžité spotřebě!

9 Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedením školy Avalon.
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10 Alergeny v potravinách

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Jídelna má 
pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti
alergenu jídelnou SOU a SOŠ Hněvkovice vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam 
legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude k dispozici u jídelního lístku.

V Týně nad Vltavou, dne 1. 9. 2021

                                                                                      Mgr. Ladislava Malá
                                                                                       ředitelka školy
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