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Mate ská škola Vod any, Smetanova 204, 389 01 Vod any 
: 63289971, tel. 383 382 630, e-mail: msvodnany@seznam.cz 

 
   
Škola: Mate ská škola Vod any, Smetanova 204, 389 
01 Vod any (pracovišt  Smetanova) 
Název: Sm rnice ke školnímu stravování 

.j. S1/2017- A innost od: 1. 9. 2017 

Zpracoval: Mgr. Ivana Kašová 
 
 
1. edm t úpravy 

1.1. Ustanovení této sm rnice upravuje školní stravování v souladu se zn ním  

 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a 
jiném vzd lávání (školský zákon), v platném zn ní, dále jen „školský zákon“ 

 vyhlášky . 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném zn ní, dále jen „vyhláška 
o školním stravování“ 

 vyhlášky . 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a 
o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném zn ní a ostatních p edpis . 

 

2. Rozsah služeb školního stravování 
2.1. tem v mate ské škole se poskytuje hmotné zabezpe ení, které zahrnuje školní 

stravování po dobu jejich pobytu ve škole dle § 122 školského zákona. Školní 
stravování se uskute uje ve školní jídeln  (pavilon), nebo ve t ídách. 

2.2. Organizace innosti školní jídelny a školní kuchyn  v etn  vydávání ob  je ur ena 
vnit ním ádem školní jídelny, který vydává editelka školy. 

2.3. Dít  v mate ské škole má právo denn  odebrat, je-li vzd láváno ve t íd  s celodenním 
provozem, p esnídávku, ob d, sva inu.  

2.4. i p ijetí dít te do mate ské školy stanoví editel mate ské školy po dohod  se 
zákonným zástupcem zp sob, rozsah stravování dít te. Rozsah se stanoví dle 
§ 4 vyhlášky . 14/2005 Sb., o p edškolním vzd lávání tak, aby se dít , je-li v dob  
podávání jídla p ítomno v mate ské škole, stravovalo vždy. Zm na v režimu 
stravování je zpravidla možná od 1. dne následujícího m síce. 

2.5. Školní stravování se ídí výživovými normami stanovenými v p íloze . 1 k vyhlášce 
. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

2.6. První den neplánované nep ítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole a 
má právo na odebrání stravy. 
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3. Úplata za školní stravování 
3.1. Úplata za školní stravování je ur ena výší finan ního normativu. Výše finan ního 

normativu se ur í v rámci rozp tí finan ních limit  stanovených v p íloze . 2 
k vyhlášce o školním stravování podle cen potravin v míst  obvyklých. 

 

3.2. Finan ní normativy:  
 

k strávník  Druh stravy Finan ní limity dle p ílohy 
. 2 k vyhlášce 

Finan ní normativ 
stanovený 
editelkou školy 

Strávníci 3 -   6 let esnídávka  6,- až  9,- K   8,-- K  

Strávníci 7 - 10 let esnídávka  7,- až 12,-K   8,-- K  

Strávníci 3 -   6 let Sva ina  6,- až  9,- K   7,-- K  

Strávníci 7 - 10 let Sva ina  6,- až 10,- K   7,-- K  

Strávníci 3 -   6 let Ob d 14,- až 25,-K       23,-- K  

Strávníci 7 - 10 let Ob d 16,- až 32,-K       25,-- K  

Výše stravného na 1 dít  a den: 
ti 3 – 6 let:  esnídávka:   8,00 K  

   ob d:   23,00 K  
   sva ina:  7,00 K   

   __________________________________________ 
   CELKEM:  38,00 K  
 

ti 7 – 10 let  esnídávka:  8,00 K  
   ob d:   25,00 K  

   sva ina:  7,00 K  
   __________________________________________ 

   CELKEM :  40,- K   
 

Poplatek zákonných zástupc : 
   esnídávka + ob d + sva ina:  38,- nebo 40,- K  

   esnídávka + ob d:      31,- nebo 33,- K  
   esnídávka:         8,- K  

 

Nápoje jsou zahrnuty do celkové kalkulace denní stravy.  
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4. Úhrada stravného 

4.1.  Stravné se hradí v hotovosti vedoucí školní jídelny, vždy nejpozd ji do konce m síce!  

 Odhlášené ob dy budou ode teny v následujícím m síci 

4.2.  P evodem na bankovní ú et ŠJ: . 415 545 0207/0100  
 - inkaso (nutno p inést povolení k inkasu, variabilní symbol je na seznamu) 

 - jednorázový p íkaz 

5. ihlášky a odhlášky ke stravování  
5.1.  P ihlášky ke stravování se podávají osobn  u vedoucí školní kuchyn . 

5.2.  Dít , které p ichází po nemoci nebo jiné nep ítomnosti do mate ské školy, musí být 
 p ihlášeno ke stravování nejpozd ji do 13.00 hodin p edchozího pracovního dne. 

5.3.  Odhlášení se provádí do 12:00 hod. na následující den 

 - osobn  vedoucí školní jídelny,  
 - písemn  do bloku na nást nce u vchodu do MŠ,  

 - telefonicky 383 382 630  

5.4.  Odhlášení dlouhodobé nebo trvalé se provádí osobn  v editeln  školy a to písemnou 
 formou. 

5.5.  Podle bodu 2.6. je první den neplánované nep ítomnosti strávníka ve škole považován 
 za pobyt ve škole.  Pokud tedy dít ti nelze stravu v as odhlásit, mohou si rodi e pro 
 stravu p ijít od 11.00 hod. do 11,15 hod., nutností jsou vlastní p epravní nádoby. 
 Pokrmy jsou ur eny k p ímé spot eb  bez skladování. 

5.6.   Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a zákonný zástupce 
 stravu odebrat nem že. 

6.   Vyú tování na konci školního roku  
   Z statek se ponechává na kont  MŠ pro p íští rok. P i odchodu dít te z MŠ se z statek 
 vrací zákonným zástupc m. 

7.   Záv re ná ustanovení 
       Touto sm rnicí se ruší sm rnice D3/2014 platná do 1. 9. 2014, tato sm rnice nabývá 

innosti dne 1. 9. 2017.  
 
 
Ve Vod anech, dne 31. 8. 2017                                                   

………………………….. 
Mgr. Ivana Kašová v. r.  

            editelka školy 


