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Vnitřní provozní řád školní jídelny – výdejny MŠ 

Syrovice 

Spisový znak: 2021-ŠJ2 Účinnost od: 1. 9. 2021 

Změny, dodatky:  Skartační znak:  

 
Provozovatelem výdejny MŠ Syrovice je Základní škola a Mateřská škola Syrovice, okres  

Brno – venkov, příspěvková organizace. 

 

 Školní jídelna - výdejna MŠ Syrovice vydává dopolední i odpolední svačinky a obědy ve dnech 

provozu MŠ Syrovice. Svačinky i obědy jsou připravovány ve ŠJ při ZŠ a MŠ Syrovice a do 

výdejových kuchyněk jsou dováženy v termoportech. 

 

 Strávník je povinen mít řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, která je uložena u vedoucí 

školní jídelny. Omlouvání dítěte ze stravování se provádí den předem do 14:30 hod telefonicky, 

formou SMS na telefonním čísle 724 921 502, emailem jidelna@skolasyrovice.cz nebo přes 

internet. Nárok na stravu -  strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve 

školním zařízení. Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována 

náhrada. Výdej do jídlonosičů pouze v první den nemoci. Jídlo podávané do jídlonosičů je 

určeno k okamžité spotřebě.  Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za 

skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost. 

 

 Dopolední svačinka se vydává od 8:45 hod - 9:15 hod, oběd 11:45 hod - 12:15 hod, odpolední 

svačinky od 14:15 hod - 14:30 hod. 

 Stravné se platí zálohově dopředu na daný měsíc na účet ZŠ. 

 

 Cena obědů (včetně pitného režimu) 

 Kategorie Přesnídávka/Kč Oběd/Kč Svačina/Kč Celkem/Kč 

Do 6 let 9 23 9 41 

7letí MŠ 11 24 10 45 

Zaměstnanci - 32 - 32 

 

 Pedagogický dozor v MŠ sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. 

Dbá na bezpečnost stravujících se dětí. 

 

 Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si děti neodnášejí do šaten 

nebo jiných prostorů budovy MŠ. 

 

 Nevydané obědy se přidávají dětem nebo se dávají do zbytků. 

 

 Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla. Před konzumací si každý žák umyje 

ruce. 
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 Zbytky ze školní výdejny jsou ukládány do nádob k tomu určených a odváženy dle domluvy 
fyzickou osobou na základě smlouvy. 

 
Při zvýšeném hygienickém opatření (Covid - 19, chřipkové období apod.…) 

 

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 

 

 Příbory jsou baleny do ubrousků. 

 

 Před konzumací jídla si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

 

 

 

 

V Syrovicích dne 1. 9. 2021     Mgr. Markéta Beránková 

                                                                                                               ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 


