
Mateřská škola „Hvězdička“ Liberec, Gagarinova 788/9, Liberec 6, 46007 
 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
 

  

ředitelka:     Veronika Chramostová 

hospodářka, provoz ŠJ: Jaroslava Hauerová 

hlavní kuchařka:     Dana Doležalová 

 

Provoz školní jídelny se řídí platnými předpisy, zejména vyhláškou 107/2008, také jsou 

dodržovány zásady zpracovaného HACCP. 

Školní jídelna MŠ Hvězdička zajišťuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců. 
 
 

Doba výdeje potravin: 

Ranní svačina 8:30 – 9:00 hodin 

Oběd                           11:30 – 12:15 hodin 

Odpolední svačina      14:30 - 14:45 hodin 

Čas na podávání jídel je možno posunout v návaznosti na program dětí 

Pitný režim je k dispozici na třídách po celý den, v letním období i při hře na zahradě. 
 
 

Odhlášky ze stravování: 

V případě nepřítomnosti je třeba dítě odhlásit nejpozději do 8:00 hodin, pokud se tak 

nestane, rodiče na příslušný den stravné hradí. 

Odhlášení stravného je možné osobně den předem na třídě, nebo telefonicky 

(tel. 770 164 524, 770 164 525) 

Veškeré změny týkající se stravování dítěte (např. změna z polodenní docházky na 

celodenní) se provádějí vždy k prvnímu dni v měsíci. 

Zaměstnanci v době nemoci a dovolených nemají nárok na zvýhodněnou sazbu stravného. 
 

Výše stravného: 

Výše platby za stravování je pro školní rok 2020/2021 stanovena dle platných limitů 

vyhlášky č.107/2008 takto: 
 

děti 3-6 let děti 7-10 let dospělí 

přesnídávka 9,-                               9,-                             / 

oběd                                  23,-                              26,-                         35,-  

svačina 9,-                               9,-                             /  

celoden: 41,- Kč 44,- Kč  35,- 
 
 

Úhrada stravného: 

Platba se provádí převodem na účet MŠ 2603982399/0800, nebo po dohodě 

hotově u hospodářky MŠ 

Platí se zálohově vždy nejpozději do 15. dne v příslušném měsíci (první platby 15.září) 

Opakované neplacení školného a stravného je podle školního řádu MŠ důvodem k ukončení 

docházky. 

Vyúčtování stravného se provádí vždy po ukončení školního roku (k 31.srpnu), přeplatky 

jsou v září vráceny na bankovní účet rodičů, vyjímečně u malých částek hotově u 



hospodářky MŠ. 

Při ukončení docházky během roku (stěhování, přechod na jinou školu) je po dohodě s 

hospodářkou provedeno vyúčtování kdykoli. 
 

Jídelní lístek: 

Aktuální jídelní lístek na každý týden je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd, zároveň je ke 

stažení na internetových stránkách MŠ https://www.skolkahvezdicka.cz/ 

 
Bezpečnost a hygiena školní kuchyně: 

Pracovnice školní kuchyně jsou pravidelně školeny o bezpečnosti práce a jsou povinny tyto 

zásady dodržovat. 

Pracovnice školní kuchyně mají vystaven zdravotní průkaz a absolvují pravidelné 

preventivní prohlídky. Jsou povinny hlásit ošetřujícímu lékaři každou změnu stavu, která by 

mohla mít za následek kontaminaci potravin. 
 
 

Tento provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9.2020 a zároveň ruší účinnost provozního 

řádu školní jídelny ze dne 1.9.2018. 
 
 
 

Vypracovala vedoucí školní jídelny Jaroslava Hauerová 
 
 
 
 
 

V Liberci 28.08.2020 

                                                                                                    Veronika Chramostová v.r 

https://www.skolkahvezdicka.cz/

