
Provozní řád školní jídelny 

 
 

 
              

MŠ Malý svět, Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň 

 

 
Vlastní provozní řád školní jídelny, neboť se jedná o samostatný subjekt, je k dispozici na 

web. stránkách AHCR. www. hotelovka-plzen.cz nebo k přečtení v prostorách školní jídelny. 

Mateřská škola spolu s  pedagogy zajišťuje organizaci přechodu do jídelny, vydávání stravy 

mezi děti, dbaní na pitný režim a bezpečnost dětí  a opětovný přechod do MŠ. 

 

 

Výdej jídel:      dopolední svačina:        8:15 - 9:10 hod. ( možné změny dle potřeby školy  ) 

 

                          oběd :                           11:00 – 12:00 hod.    

                          (možné změny dle aktuálního stavu provozu v jídelně)  

 

                          odpolední svačina:       14:30 – 15:00 hod. ( možné změny dle potřeby školy  ) 

 

                          pitný režim:                  zajištěn po celý den 

 

 

Stravné se přihlašuje vždy na začátku školního roku formulářem „Přihláška ke stravování“ 

nebo aktuálně, před nástupem dítěte do MŠ. Je nutno zakoupit na kauci čip, kterým se děti 

prokazují při výdeji oběda. Cena: 120,-Kč. Tuto skutečnost zajišťují za děti učitelky. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku rodiče odevzdají vedoucí ŠJ. 

 

Nepřítomnost dítěte: 

Normuje se podle počtu strávníků den předem do 13,00hod. 

Nepřítomnost dítěte v MŠ nebo jeho pozdější příchod do školy je třeba nahlásit nejpozději 

do 13,00hod předešlého dne na tyto telefonní čísla:  377 389 388 nebo 774 513 336. 

e-mail:jidelna@hotelovka.cz 

 

                                               

 

 

 

 



 

 

Neomluvené dny účtujeme. První neomluvený den je možno si vyzvednout stravu 

v jídelně od 11,00 -13,00 hod. do svého přenosného boxu. 

 

 

Placení stravného: 

Stravné na celý den činí 45,-Kč, zahrnuje stravu a pitný režim po celý den. 

Začátkem každého měsíce( k 1.dni v měsíci)  rodič uhradí zálohu cca 800,-Kč. 

Vyúčtovaná suma: přeplatek se vrací rodičům ihned po ukončení docházky dítěte do MŠ 

. 

Stravné se vybírá v hotovosti nebo na účet ŠJ: 100178471/0800 

 

 

Vlastní organizace provozu: 

- pitný režim je dodržován během celého dne, nápoje jsou doplňovány dle potřeby 

- dopolední a odpolední svačina: mléčný nápoj nebo čaj 

- během dne: čaj s džusem, ovocný čaj ( různé příchutě), šťávy obohaceny vitamíny, 

slazené stévií 

- dodržování časových odstupů mezi jednotlivými jídly – maximálně 3 hodiny 

- případné připomínky ke stravování ohlásí rodiče vedoucí ŠJ nebo ředitelce MŠ 

- na žádost rodičů je možné dohodnout s kuchařkou dietní režim dítěte( nutné potvrzení 

od lékaře) nebo vegetariánský režim  

- jídelní lístek a provozní řád ŠJ je vyvěšen v ŠJ a na nástěnce MŠ 

- stravné musí být zaplaceno vždy k prvnímu dni v měsíci 

- děti po hygieně v doprovodu všech třídních učitelek odchází o podlaží níže – do ŠJ 

       -    zde jsou usazeny k dětským stolům na dětské židličky 

       -    učitelky obslouží děti polévkou 

       -    hlavní jídlo vydává kuchař ŠJ, které učitelky od výdejny donesou dětem na stůl 

       -    každé přítomné dítě je u výdejny odčipováno 

       -    dle potřeby jsou děti dokrmovány, je dbáno na kulturu stolování 

       -    po obědě opět učitelky doprovází děti do prostor MŠ, kde následuje hygiena 

       

 

Nezaplatí-li zákonný zástupce stravné do konce měsíce, není možné se následující 

měsíc stravovat. Pokud dluh nebude uhrazen do 2 měsíců, bude dítě z MŠ vyřazeno. 

 

 

 

 

aktualizováno 

V Plzni 2.9.2019                                                  Vendulka Fouňová 

                                                                              Zástupkyně ředitelky 

                                                                                           

 


