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Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice 

DODATEK  č. 1 – ŠKOLNÍ  ŘÁD  MŠ  

Vypracovala: Bc. Jitka Müllerová 

Schválila: Mgr. Helena Hegarová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne:  20.9. 2021 

Nabývá účinnosti ode dne:  21.9.2021 

Nabývá platnosti ode dne:  21.9.2021 

Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást školního řádu. 
 

12. Pokyny ke školnímu stravování 

 Z citací zákona a vyhlášek vyplývá: Pokud je dítě přítomno v mateřské škole 

v době podávání jídla, stravuje se vždy (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Dítěti vzdělávanému ve třídě 

s celodenním provozem přísluší přesnídávka, oběd a svačina (§ 4 odst. 3 písm. a, b 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, platném znění). Pokud dítě, které je 

přijato k celodennímu (příp. polodennímu) provozu a odchází po obědě domů, 

nemá nárok na svačinu, neboť není v době jejího podávání přítomno a je nutné 

svačinu odhlásit (§ 122 odst. 2 školského zákona). Podmínky odhlašování stravy 

stanoví provozovatel podle místních a organizačních podmínek ve vnitřním řádu 

zařízení školního stravování. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti dítěte 

v mateřské škole, kdy se tato nepřítomnost považuje za pobyt ve školce, a pokud se 

nestihne svačina odhlásit, může si jí zákonný zástupce v době jejího výdeje odebrat. 

Všechna jídla se konzumují v zařízení školního stravování (školní jídelna, školní 

jídelna – výdejna), (§ 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve 

znění pozdějších předpisů). Z výše uvedeného vyplývá, že tedy nelze, aby si dítě 

běžně odnášelo z mateřské školy svačinu domů. 

 přihlašování a odhlašování odpolední svačinky lze provést elektronicky nejpozději den 

předem do 10.00 hodin nebo v daný den telefonicky do 8.00 hodin u vedoucí školní 

jídelny 

 při onemocnění dítěte si lze vyzvednout odpolední svačinku pouze první den 

nepřítomnosti dítěte, na ostatní dny je nutno jídlo odhlásit 

 odhlašování stravy si provádí zákonný zástupce dítěte elektronicky nebo telefonicky 

u vedoucí školní jídelny. Neodhlášená strava propadá. 

 

 

 

 


