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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  

Základní náležitosti z oblasti školního stravování při předškolním vzdělávání 

 

1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 

1.1  Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně umístěné 

v hospodářské části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 

107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se 

platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

 

2. Rozsah stravování dítěte je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno 

v mateřské škole, stravovalo vždy. Interval mezi servírovaným jídlem je 3 hodiny. 

 

2.1 Školní jídelna připravuje jídla, která jsou podávána v prostorách jídelny určené pro stravování dětí 

§ 3 Vyhlášky o školním stravování 

2.2 Kromě jídel připravuje školní jídelna i nápoje, které mají děti během celého dne v mateřské škole 

k dispozici dle individuálních potřeb v rámci „pitného režimu “. Nápoje jsou v převážné většině 

neslazeny nebo pouze doslazeny stévií. § 4 odst. (1) až (3) Vyhlášky o školním stravování. 

 

2.3   Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 

5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jen jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době 

jeho pobytu v mateřské škole. § 4 odst. (1) Vyhlášky o mateřských školách. 

 

3. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 

3.1  V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního 

stravovacího režimu: 

Pitný režim – zajištěn učitelkou v každé třídě od 6:00 do 17:00. 

8:30 - 8:45  podávání dopolední přesnídávky, u starších dětí v samoobslužném režimu (v případě 



potřeby děti stolují individuálně podle vlastního pocitu hladu). 

11:30 - 12:30 oběd – 2 skupiny – mladší a starší děti, představení jídla podávaného dětem hlavní 

kuchařkou nebo kuchařkou pomocnou, upevňování základních stravovacích návyků, sebeobsluha, 

možnost přídavků. Z důvodu povinného předškolního vzdělávání se oběd servíruje předškolákům v čase 

po 12 hodině. 

14:30 - 15:00 podávání odpolední svačiny. 

 

3.2  V rámci „pitného režimu “ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici 

nápoje - přírodní čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje a vodu s citronem nebo bylinkami. Děti mají k 

dispozici nápoje v průběhu celého dne v  samoobslužném režimu, mladší děti s asistencí pedagogického 

nebo jiného provozního pracovníka. Nápoje jsou neslazené, případně dle potřeby doslazeny stévií. 

 

4. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti 

v mateřské škole.  

4.1   Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu předem známé 

nepřítomnosti dle školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí 

provozní jídelny. 

4.2 V případě náhlého onemocnění dítěte, nebo se dítě z jiných důvodů nemůže účastnit výchovy a 

vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce vedoucí školní jídelny 

nebo ředitelce školy. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné prostřednictvím telefonu 

vždy do 8,00 hod. a e-mailem v ostatním čase. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit dodržení hygienických 

norem dle Vyhlášky o školním stravování není možné vyzvednout oběd ani ostatní jídla ve školní jídelně 

pro první den nepřítomnosti, ani ve dnech následujících. Strava se neúčtuje. 

4.3 Strava musí být konzumována v provozovně školního stravování /mateřské škole/. Ve 

výjimečných případech může zařízení školního stravování zabezpečit stravování mimo prostory 

provozovny /např. balíčky na školní výlety/ 

4.4 Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy – strava je dítěti nabízena, 

nikdy není k jídlu nuceno! 

4.5 V případě pozdějšího příchodu do mateřské školy nebo dřívějšího odchodu, nelze jídlo, na 

které není dítě přítomno, odhlásit. 

 

5.   Dietní stravování 

Vyhláška č. 107/ 2015 Sb. o školním stravování – novela platná od 1. 1. 2015 

5. 1 Mateřská škola „Kytička“ Liberec neposkytuje běžně dietní stravování. Stravování dětí, jejichž 



zdravotní stav posoudil odborný dětský lékař tak, že jejich stravování vyžaduje omezení podle dietního 

režimu, se řídí následujícími pravidly: 

 v případě doporučeného stravovacího omezení z důvodu dietního režimu nebo potravinové 

alergie, dohodne zákonný zástupce dítěte konkrétní postup stravování dítěte v mateřské škole s 

ředitelkou školy a VPJ. 

 po vzájemné konzultaci rodičů s ředitelkou školy a VPJ bude pro konkrétní případ vybrána 

nejvhodnější varianta způsobu zajištění stravování dítěte s dietním omezením např. 

 náhrada vhodnější potravinou  

 úprava pokrmu omezením nevhodné nebo alergenní potraviny 

 náhrada pokrmu vlastním pokrmem - do MŠ lze přinést vlastní potraviny pouze v originálním 

obalu se zřetelnou dobou použitelnosti – vše viz Dohoda o dietním stravování. 

 další možnosti budou s ředitelkou školy a VPJ projednány v konkrétní situaci a s konkrétním 

doporučením pro dítě. 

 o aktuální úpravě pokrmu, nebo stravovacím omezení rozhoduje hlavní kuchařka školy a 

vedoucí provozní jednotky. 

 v kuchyni, v jídelně a ve třídách jsou se souhlasem rodičů na viditelných místech rozmístěny 

informace s omezením z důvodu potravinové alergie. 

 o postupu v případě zdravotní komplikace u dětí s potravinovou alergií jsou informováni 

všichni zaměstnanci školy. 

 MŠ Kytička je zapojena do projektu Zdravá školní jídelna – všechny informace pro rodiče 

jsou vyvěšeny na webu školy, ve třídách a v šatnách dětí. Děti jsou od pedagogů seznámeny 

s výživovou pyramidou. 

 

Zákonný zástupce sdělí ředitelce školy, třídnímu učiteli, hlavní kuchařce a VPJ dietní omezení svého 

dítěte vždy písemnou formou s aktuálním datem a podpisem. Totéž se týká případných změn. 

 

V Liberci 1. 9. 2022 

Aktualizace: 8. 7. 2022 

 

PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA        Iveta Vladyková 

ředitelka MŠ                     vedoucí PJ 


