
Mateřská škola Přítluky Horní 125 69104 Přítluky, IČO 75011701 

 Stravovací řád výdejny stravy v Mateřské škole Přítluky 

 Stravu převáží přepravním autem k tomu uzpůsobeným v nerezových nádobách řidič 

ze školní kuchyně v Rakvicích. 

 Ve výdejně ji pracovnice výdejny změří a umístí ji na výdejní stůl. 

 Teplota stravy: polévka – minimálně 65 stupňů, příloha – min. 65 stupňů, maso – min. 

65 stupňů. 

 Strava je dětem podávána ve třídě mateřské školy. 

 Přesnídávka je podávána od 8 : 30 – 9 : 00, děti se obsluhují samy 

 Oběd probíhá od 11 : 30 – 12 : 00, polévku nalévá do připravených talířů učitelka, 

hlavní jídlo si nosí děti od výdejního stolu samy. 

 Použité nádobí odkládají děti na samostatný stůl k tomu určený. 

 Stolní nádobí a púřepravní obaly jsou myty v oddělených dřezech. 

 Odpolední svačina je podávána od 14 : 20 – 14 : 45 

 Úklid výdejny provádí pracovnice, která stravu vydává. 

 Pitný režim je zajištěn po celý den / čaje, ovocná šťáva/ děti obsluhuje učitelka. 

 Odnášení stravy mimo budovu je možné pouze první den nemoci, kdy nemůže být 

dodržena podmínka pro odhlašování dětí ze stravy /24 hodin předem/. 

 Pro odnášení stravy první den nemoci je nutno přinést jídlonosiče do 8 : 30 hod., 

jinak nebude jídlo vydáno. 

 Pokud nebudou děti přihlášeny den dopředu do 12 : 00 a není pro ně zajištěna 

strava, nelze je zařadit do výuky. 

 Zbylá strava se musí znehodnotit. 

 Dítě odebírá stravu z těchto variant: 

1. Přesnídávka, oběd 

2. Přesnídávka, oběd, svačina 

3. Přesnídávka 

 Dětem s dietní stravou /např. bezlepková/ je umožněno na doporučení pediatra nosit 

si vlastní stravu po dohodě o poskytování dietního stravování. 

 Za neodhlášenou stravu nebo neodebranou se neposkytuje žádná náhrada. 

 Stravné se platí ŠJ v Rakvicích podle pokynů vedoucí stravování. 

 Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny podle kalkulace přiložené ke smlouvě 

o odebírání obědů. 

Provoz ve školní výdejně zajišťuje jedna pracovnice v pracovní dny. Jídelní lístek sestavuje 

vedoucí školní jídelny v Rakvicích, a je vyvěšen na viditelném místě na jeden týden. 

 


