
 

 

 

Směrnice o stravování ve školní jídelně mateřské školy platná od 1.9.2018 
 

Zpracovala: vedoucí stravování Hana Krutišová 

 

Směrnice školní jídelny vyplývá ze zákona č. 472/2011 Sb., /školský zákon/ v platném znění. Řídí se vyhláškou 

č. 463/2011 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 17/2008 Sb. o nákladech 

na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice je v souladu s  vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických předpisech. 

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Ořechov, okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace. 

 

 

Výše stravného: 

 

V souladu s vyhláškou č. 463/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění 

vyhlášky 107/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, je stanovena 

výše úplaty : 

 

Strávníci do 6 let  přesnídávka           7,00 Kč 

   oběd  19,00 Kč 

svačina    6,00 Kč 

nápoje    3,00 Kč 

celkem  35,00 Kč  

 

 

Strávníci 7 – 10 let přesnídávka   8,00 Kč 

   oběd  21,00 Kč 

   svačina    7,00 Kč 

   nápoje    3,00 Kč 

   celkem  39,00 Kč 

 

 

Závodní stravování  oběd  33,00 Kč  /úhrada zaměstn. 21,00 Kč + příspěvek FKSP 12,00 Kč/ 

 

 

Přihlášení ke stravování: 

 

Při nástupu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce dítěte povinen vyplnit a podepsat přihlášku ke 

stravování. Tato přihláška je platná po celou dobu docházky do mateřské školy. 

Dle data narození  je dítě zařazeno do věkové skupiny platné po celý školní rok / do 31.8./. 

Součástí přihlášky je i seznámení s vydanou směrnicí o školním stravování. 

 

 

Platba stravného: 

 

Stravné je nutno uhradit vždy dopředu na následující měsíc: 

 

Hotově  - v kanceláři školního stravování v základní škole pondělí a čtvrtek v době od 7,00 do 13,30 hodin  (po 

dohodě i v jiném termínu). 

Bezhotovostně – převodem na účet školy  305 96 73 / 0300. Variabilní symbol a částku sdělí vedoucí stravování 

na tel. č. 603 453 505 nebo na emailové adrese sjorechov@seznam.cz. Lze zadat  i trvalý příkaz. Na částce je 

nutné se domluvit s vedoucí stravování. 

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku po dohodě s rodiči / přeplatky se buď vrací nebo 

převedou na následující školní rok/. 
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Odhlašování stravy: 

 

 

Odhlášení stravy se provádí nejpozději předchozí den do 16,30 hodin SMS zprávou na tel. č. 607 701 207 /volání 

je bez záruky/ nebo zápisem do sešitu v hale mateřské školy. Odpolední svačiny mimo rozpis dítěte je nutno 

z důvodu uzavřené objednávky pečiva odhlásit do 13:00 hodin předchozího dne. 

Neodhlášenou stravu je možné si vyzvednout pouze v první den nemoci v době od 11:30 do 11:45 hodin do 

vlastních nádob – ne do skla. Příprava odpolední svačiny probíhá až po výdeji oběda. Z  toho důvodu nebude 

vydána současně s obědem, ale v době od 14:30 do 14:45 hodin.  

Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte ve školním zařízení odhlásit stravu. Pokud je dítě 

odhlášeno na určitou dobu, ale v nepřítomnosti pokračuje, je nutné to opět nahlásit. 

Pokud je dítě omluveno, ale do zařízení nastoupí dříve, je rovněž nutné toto oznámit.  

Nevyzvednutá strava je rozdělena mezi ostatní děti. 

 

 

Výdej stravy: 

 

Výdej stravy je prováděn ve vymezeném prostoru v jednotlivých třídách dle časového rozpisu školy. 

 

 

Dodatek: 

 

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy obsažené ve vyhlášce č. 463/2011 Sb. 

Veškerá stravovací omezení a zvláštní stravovací režimy, či diety musí být včas doloženy lékařským potvrzením 

a oznámeny zákonnými zástupci dětí ředitelce školy s upřesněním, kterých potravin se omezení týká a jaká 

opatření musí být školou podniknuta za účelem respektování daného režimu či omezení. 

Dietní stravování ŠJ neposkytuje; na základě lékařského potvrzení a sepsání dohody s vedoucí Š J lze v mateřské 

škole podávat dítěti jídlo přinesené rodičem z domu, a to při zachování hygienických požadavků. 

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve Směrnici o stravování ve školní jídelně 

mateřské školy platná od 1.9.2018, který je zveřejněn na přístupném místě v MŠ. 

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v hale mateřské školy nebo na emailové adrese 

sjorechov@seznam.cz. 

 

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí stravování na výše uvedeném telefonním čísle, 

emailové adrese nebo osobně v kanceláři školního stravování v základní škole. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2018 na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

 

V Ořechově 1.9.2018 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Šmídová    Hana Krutišová 

ředitelka školy     vedoucí stravování 
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