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Č.j.: MZZŠMŠM/89/2015 

 
Vnitřní řád školní jídelny – výdejny 
 
1. Řád školní jídelny – výdejny vydává ředitel školy na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb.  
 
2. Strava ve školní jídelně – výdejně je zajišťována dodavatelsky. Smluvní dodavatel je vybírán tak, 

aby zajistil přípravu stravy dle kritérií uvedených ve vyhlášce MŠMT ČR č.107/2005 Sb. o školním 
stravování ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. a dle systému kritických bodů (HACCP). 

 
3. Do školní jídelny mají povolen vstup jen přihlášení strávníci a dále jen ty osoby, které v době 

nepřítomnosti přihlášeného strávníka vyzvedávají oběd do přinesených nádob. 
 
4. Dítě/žáka přihlašuje k odběru stravy podpisem přihlášky jeho zákonný zástupce na celé období 

docházky dítěte do mateřské školy a základní školy.  
 
5. Odhlásit obědy lze nejpozději do 14:30 hod dne předcházejícího dni, kdy má být oběd vydán. 

Učinit tak může pouze zákonný zástupce, a to: 

5.1 pokud se jedná o odhlášení krátkodobé s tím, že oznámí, od kdy a do kdy dítě/ žáka odhlašuje: 

5.1.1 osobně, popř. písemně prostřednictvím dítěte/žáka (stačí rukou psaný a zákonným 
zástupcem podepsaný lístek); 
5.1.2 sms na tel: 773 100 880. 

5.2 pokud se jedná o odhlášení definitivní, tak pouze písemně. 

Poznámka: Automaticky budou na konci školního roku k poslednímu dni školního vyučování odhlášeni 
pouze děti, které odcházení z posledního ročníku MŠ a nepokračují v ZŠ Montessori Zlín a žáci, kteří 
v daném školním roce ukončí docházku v 5. ročníku ZŠ. V ostatních případech (přestup na jinou MŠ 
nebo ZŠ apod.) zákonní zástupci musí vždy žáka odhlásit v souladu s bodem 5.2. 
 
6. Neodhlášená strava propadá. 
 
7. Změny v odběru stravy musí provést zákonný zástupce, a to písemně. 
 
8. Výdej obědů pro děti přítomné v MŠ a žáky ZŠ je v pracovní dny od 11:15 do 13:00 hod. 

 
9. Vydat oběd v případě nepřítomnosti dítěte je možné pouze první den absence tak, že oběd bude 

vydán do přinesených nádob. Doba výdeje je v tomto případě od 11:15 do 14:00 hod. 
 
10. Pro děti MŠ a žáky v ZŠ jsou připravována doplňková jídla – dopolední přesnídávka a odpolední 

svačina pro děti v MŠ a dopolední svačina pro žáky ZŠ. K jejich odběru přihlašuje dítě (žáka) 
zákonný zástupce taktéž podpisem přihlášky ke školnímu stravování na celé období docházky 
dítěte do MŠ (ZŠ).  

 
11. Výdej doplňkové stravy pro děti v MŠ a ZŠ. 

11.1 příprava v jídelně - výdejně, 
11.2 přesnídávka – přebírají učitelky MŠ a ZŠ v 8:30 a vydávají mimo jídelnu. 
11.3 svačina – přebírají učitelky MŠ ve 14:30 a vydávají mimo jídelnu. 
 

12. Cena stravy pro žáky ZŠ a děti v MŠ je stanovena na základě kalkulace dodavatelské firmy a je 
obsažena v ceníku, který je zveřejněn vždy na začátku aktuálního školního roku. 
 
 



   

Montessori Zlín – základní škola a mateřská škola Motýlek 
nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČ: 02747499 

 

 
 

13. Platba odebrané stravy bude provedena na základě vyúčtování stravného, které bude zasláno 
rodičům na e-mail a vyvěšeno na nástěnkách MŠ a ZŠ vždy do 5. dne měsíce následujícího po 
odebrání stravy. Platbu za odebranou stravu je nutné uskutečnit nejpozději do 10. dne měsíce 
následujícího po odebrání stravy. 
   

14. Tento provozní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele školy. 
 
15. Všichni účastníci stravování s ním byli seznámeni a je vyvěšen na nástěnkách v MŠ a ZŠ a 

zveřejněn na webu Montessori Zlín. 
 
 
 
 
 
        ---------------------------------------------- 
Ve Zlíně dne 1. 9. 2016       Mgr. Zuzana Murková 

          ředitelka  


