
Základní škola a Mateřská škola, Nám.Gen. Svobody 78, S P O Ř I C E 
      Vnitřní řád školní jídelny při Mateřské škole, Lipová 254, Spořice 
1. Rodiče přihlásí své dítě ke školní docházce a stravování při zápisu do mateřské 

školy. 
 

2. Vedoucí stravování posílá jeden až dva dny před výběrem stravného info sms 
všem rodičům platících v hotovosti, kde je uveden datum výběru a konkrétní 
částka pro daného strávníka. Rodiče, kteří platí stravné bezhotovostně, dostanou 
na začátku školního roku všechny pokyny prostřednictvím info sms. 
 

3. Peníze za stravné se vybírají nejpozději do dvacátého dne v měsíci 
v budově mateřské školy od 7,00 do 8,00 hodin v předem určený den nebo 
v budově základní školy v kanceláři vedoucí ŠJ v budově ZŠ denně od 6.00 do 
10.00 hodin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, 
ve kterém dosahují věku. 
 
Cena stravného: 
 
Strávníci 3 – 6 let  Přesnídávka    8,- Kč 
    Oběd   19,- Kč 
    Svačina    8,- Kč   
 
Strávníci 7 let   Přesnídávka     9,-Kč 
    Oběd     20,-Kč 
    Svačina      9,-Kč   
 

4. Peníze za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce, popř. se vracejí 
/ konec školního roku, ukončení docházky/. 
 

5. Doba vydávání stravy:  8,30 hod.        přesnídávka 
              11,30 hod. – 12,15 hod.  příprava na oběd, oběd
              13,45 hod. – 14,10 hod.  svačina   

6. Při jídle děti zasednou na své místo a vyčkají až jim paní učitelka nalije 
polévku. 
 

7. Při čekání na jídlo se děti chovají dle pravidel slušného stolování. 
 

8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 
 

 
9. Paní učitelky sledují chování dětí a dbají na jejich bezpečnost. Dojde-li 

k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí. Ihned 
nechají podlahu vytřít a osušit. 
 

10. Dojde-li k úrazu, pedagog poskytne dítěti první pomoc, provede zápis do knihy 
úrazů a oznámí úraz zástupkyni ředitelky školy.        

     Ředitelka školy dále provede další úkony v souladu s příslušnými metodickými 
     pokyny MŠMT ČR.                  
 
Ve Spořicích  1. září 2021 


