
 

 

                     Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141    
__________________________________________________________________________________________  

  

  

  

 Ředitelka Mateřské školy Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141 v souladu s § 2 odst. 3 

vyhlášky   č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky)   

  

  

v y d á v á  

  
  

VNITŘNÍ PŘEDPIS o 

školním stravování  

  

  

  

§ 1  

Základní ustanovení  

  

01.01 Tento předpis  upravuje zajišťování  školního stravování dětí přijatých  k  docházce do Mateřské 

školy  Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141 (dále jen mateřské škola) a to zejména vymezením:  

  

   Organizace školního stravování  

   Rozsahu poskytovaných služeb  

   Finančních normativů  

   Podmínek poskytování školního stravování  

   Úplaty za školní stravování  

  

  

§ 2  

Organizace školního stravování  

  

02.01 Školní stravování zabezpečuje školní jídelna mateřské školy na adrese Frýdek-Místek,  

          J. Božana3141.  

  

  

§ 3  

Rozsah poskytovaných služeb  

  



Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141   

___________________________________________________________________________  
Stránka 2 z 4       

  

  

  

03.01  Pro účely tohoto předpisu se hlavním jídlem rozumí oběd, doplňkovými jídly přesnídávka a 

svačina.  

03.02   Každé z jídel podle odst. 03. 01 je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně  

03.03.1 Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu:  

  oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno v celodenním 

provoze  

   oběd a jedno doplňkové jídlo, je-li vzděláváno v polodenním provoze.  

  

  

§ 4  

Finanční normativy  

  

04.01 Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených přílohou č. 2 

vyhlášky podle cen potravin v místě obvyklých takto: 

  

 strávníci – děti v celodenním provozu ve věku 3 – 6 let    34,00 Kč  

doplňková strava    - přesnídávka        7,00 Kč  

hlavní jídlo     - oběd       17,00Kč  

doplňková strava    - svačina           7,00 Kč  

pitný režim     

  

- nápoje        3,00Kč  

strávníci – děti v polodenním provozu ve věku 3 – 6 let                  27,00 Kč  

              doplňková strava       -  přesnídávka / svačina      7,00 Kč  

            hlavní jídlo       - oběd         17,00 Kč    

            pitný      režim     - nápoje          3,00 Kč  

  

strávníci – děti v celodenním provozu ve věku  7-10 let -  OŠD              37,00 Kč  

 doplňková strava    - přesnídávka        8,00 Kč  

 hlavní jídlo      - oběd        18,00 Kč  

 doplňková strava      - svačina           8,00 Kč  

 pitný režim     

  

- nápoje           3,00 Kč  

strávníci – děti v polodenním provozu ve věku  7-10 let -  OŠD               29,00 Kč   

    doplňková strava            - přesnídávka         8,00 Kč      

  hlavní jídlo                    - oběd                    17,00 Kč    

             pitný režim                   - nápoje          3,00 Kč  

  

  

§ 5  

Podmínky poskytování školního stravování  

  

05.01 Strava je dítěti poskytována na základě přihlášky strávníka a stravy.  
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05.02 Přihláškou strávníka se rozumí vytvoření účetního předpisu o finanční úhradě stravy daného 

měsíce v termínu k 1. dni v měsíci.  

  

05.03 Odhláškou strávníka se rozumí odhlášení z evidence strávníků v termínu do posledního dne 

předcházejícího měsíce.  

  

05.04 Přihláškou stravy se rozumí neprovedení odhlášky.  

  

05.05 Odhláškou stravy se rozumí její provedení:  

         nejpozději do 8:00 hod. v den absence.  

  

05.06 Přihlášení a odhlášení stravy je možno provést:  

         osobně v mateřské škole nebo školní jídelně  

         záznamem do formuláře odhlášek a přihlášek stravy umístěných na nástěnkách v šatnách dětí  

         zprávou zaslanou e-mailem: ms.materidouska.vrbikova@seznam.cz         

 

    telefonicky na číslech: 

 

vedoucí školní jídelny:          778 747 569  

třída Sluníčko:                       778 711 867  

třída Motýlek:                        778 712 791 

třída Koťátko:                        778 712 063 

třída Kuřátko:                        778 712 310 

   

05.07  Jídla jsou v rámci školního stravování konzumována strávníky v mateřské škole a podávána 

            v daných časových intervalech:  

            přesnídávka                   08:00 –  08:30 hod.            

            oběd                                    11:30 –  12:00  hod.                        

            svačina                                14:15 –  14:45  hod.  

            pitný  režim                         průběžně, celodenně  

  

05.08 První den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se pro účely tohoto předpisu 

považuje za pobyt v mateřské škole. Zákonní zástupci dítěte mají možnost si v tento den stravu 

ve vymezených prostorech provozovny školní jídelny do vhodných hygienicky nezávadných 

nádob (jídlonosičů) v době od 11:10 do 11:25 hod. odebrat.  (Jídlo je určeno k okamžité 

spotřebě). Po této době je jídlo rozdáno na třídách jako přídavek. 

  

05.09 Vymezenými prostory se pro tyto účely rozumí vstup do hospodářského pavilonu  mateřské školy 

– zvonek kuchyň.  

  

05.10 Nezajišťujeme dietní stravování strávníkům s potravinovými alergiemi. Je umožněno přinést 

vlastní stravu v označeném jídlonosiči. Zákonný zástupce svým zápisem do formuláře 
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individuální stravování potvrdí druh stravy a čas výroby. Strava je uložena v ledničce 

v odděleném sektoru mimo pokyny školní kuchyně. 

  

  

§ 6  

Úplata za školní stravování  

  

06.01 Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu viz. § 4 odst. 1 předpisu.  

  

06.02 Úplata za školní stravování za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního 

měsíce a to bezhotovostní platbou formou inkasa. V případě, že zákonný zástupce nemá zřízen 

bankovní účet, provádí úplatu v hotovosti u vedoucí školní jídelny.  

  

06.03 Ředitelka mateřské školy může v souladu s § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v 

platném znění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce 

opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný 

termín úhrady.  

  

§ 7  

Závěrečná ustanovení  

  

07.01 Tento předpis o školním stravování je zveřejněn na www. stránkách a v šatnách dětí jednotlivých 

tříd mateřské školy pro zpřístupnění všem zákonným zástupcům, zaměstnancům školy je po 

seznámení s jeho obsahem k dispozici na informačních tabulích v interiéru školy  

  

07.02 Tento předpis vydaný  dne 24.8.2020  nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti 1. září 2020.  

  

  

  

  

   

  

       Jana Poulíčková 

              ředitelka 

Mateřské školy Mateřídouška 


