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Stravovací řád lesní mateřské školy Studánka 

 
Adresa lesní mateřské školy : 
 Tovární 80, Beroun, 266 01 
 
Kancelář LMŠ Studánka: 
Arnoltova 426, Beroun, 266 01 
 
Zázemí lesní mateřské školy: 
Obec Trubská, 266 01 
 
Provozovatel zajišťující školní stravování: 
LBDK,.z.s., ICO: 26556201, Tovární 80, Beroun, 266 01 
 
Vývařovna: 
Trubská,č.35, Obec Trubská, 266 01 
  

Vedení:  

Vedoucí školního stravování:     Malá Zuzana 

kuchařka:  Malá Zuzana  

 

1)Zásady provozu 

Provoz školního stravování pro LMŠ Studánka se řídí: 

 Vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005, FN /Metodikou spotřebního 

koše s přihlédnutím na specifika ovolaktovegetariánske stravy. 

 Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000 

 Nařízením ES - od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002. 

 HACCP lesní mateřské školy Studánka. 

 Základní dokumenty jsou k dispozici v kanceláří LMŠ Studánka, Arnoltova 426/6, Beroun, 266 

01. 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování specifik pro 

ovolaktovegetarianskou stravu. 

 Dle § 35 ze školského zákona může dojít k ukončení předškolního vzdělávání v MŠ, pokud neuhradí 

rodič školní stravování. 

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.  
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Podle principu ŠVP Studánka strávník vysype nesnědené jídlo do nádoby na to určené a nádobí 

opláchne a položí na určené místo (součást výchovně vzdělávacího působení). 

Dle § 119 je zakázán odběr jídla do jídlonosičů / dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době 

pobytu ve školském zařízení/. 

  

2)Provoz školního stravování v LMŠ Studánka 

 Pracovní doba 7:30 – 16:00 

Výdejní doba pro děti a zaměstnance  

přesnídávka          8:45 – 9:15 

obědy                  11:45 – 12:30  

svačina               14:30 - 15:00  

3)Výše stravného 

Výše stravného je určena provozním řádem LMŠ Studánka :  

Dopolední docházka: 35,-Kč 

Celodenní docházka. 45,-Kč 

přesnídávka      10,- Kč 

oběd                25,- Kč 

svačina             10,- Kč   

4)Placení stravného 

Stravné za předcházející měsíc se platí k 15-tému dni následujícího  měsíce. Stravné se platí 

převodem na bankovní účet s variabilním symbolem, který rodiče dostali v přihlášce na stravování 

dítěte v LMŠ Studánka. 

5) Přihlášky ke stravování 

Podávají se vždy na začátku školního roku. 

6) Odhlášky ze stravování  

Je potřební, aby dítě bylo odhlášené ze stravování v případě absence. 

Provádí se emailem (nejpozději do 18:00 hod. předchozího dne): lsms.beroun @gmail.com. 
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Nebo telefonicky do 7:45  hod. ráno: 

 p.Malá: 777 982 475 

p.Sukdoláková: 731 194 184 

Jinak je neodhlášený oběd strávníkovi účtován. V MŠ není umožněno odnášení stravy v 

jídlonosičích.  

7) Vyúčtování  

Bude provedeno u každého strávníka každý měsíc. Rodiče dostanou v bezprostředně následujícím 

měsíci  vyúčtování  stravného podle skutečně odchozených dní v ukončeném měsíci na emailovou 

adresu, kterou uvedli v přihlášce na stravování v LMŠ Studánka.   

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna 

V těchto dnech se jídlo až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. 

O termínech a formě placení prázdninového provozu jsou rodiče s předstihem informováni na 

nástěnce. 

9) Jídelní lístek  

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce a webové stránce. Pitný režim je zajištěn od oběda lmš 

Studánka, dopoledne zajišťují pitná režim rodiče zabezpečením lahvičky s pitím v batůžku dítěte. Děti 

s potravinovou alergií musí dodat potvrzení od lékaře. 

10) Dotazy, připomínky 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři  LMŠ Studánka s paní vedoucí 

nebo ředitelkou školy. 

 


