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1.  Úvodní ustanovení

1.1. Ustanovení  této  směrnice  upravuje  podmínky  a  organizaci  stravování  dětí
předškolního věku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  právních  předpisů,
vyhlášky  č.  107/2005  Sb.,  o  školním  stravování,  ve  znění  pozdějších  právních
předpisů,  vyhlášky č.  14/2004 Sb.,  o  předškolním vzdělávání,  ve znění  pozdějších
právních předpisů.

1.2. Školním  stravováním  se  rozumí  stravovací  služby  pro  děti,  jimž  je  poskytováno
stravování  v rámci hmotného zabezpečení.Hmotným zabezpečením se podle zákona
561/2004  Sb.  školský  zákon,  ve  znění  pozdějších  právních  předpisů,  rozumí
stravování dětí po dobu jejich pobytu ve školském zařízení.

1.3. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č.1 k vyhlášce
č.107/2005  Sb.,  o  školním  stravování,  ve  znění  pozdějších  právních  předpisů  a
rozpětím  finančních  normativů  na  nákup  potravin  stanovených  v  příloze  č.2  téže
vyhlášky.

   2. Rozsah služeb školního stravování

2.1. Dítě v mateřské škole má právo odebrat:
            oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě
             s celodenním provozem včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu

Doplňkovým jídlem se rozumí přesnídávka (dopoledne) a svačina (odpoledne).

2.2. Rozsah těchto služeb se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a to tak, aby se
dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2.3. Podle  přílohy  vyhlášky  o  školním stravování  se  strávníci  dále  člení  do  věkových
skupin na strávníky 3 – 6 let a strávníky 7 – 10 let. Do těchto skupin jsou děti zařazeni
na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku. Za školní rok se považuje
období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

2.4. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci  v provozovnách
školního zařízení.

2.5. Zařízení školního stravování neposkytuje školní stravování v dietním režimu
(dále  jen  „dietní  stravování“).  Zařízení  školního  stravování  umožňuje  strávníkům,



jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb
v oboru praktického lékařství  pro děti  a  dorost  vyžaduje  stravovat  se  s  omezením
podle  dietního  režimu,  výdej  a  podávání  stravy,  kterou  donese  zákonný  zástupce
strávníka.  Tento  způsob  stravování  se  uskutečňuje  na  základě  písemné  dohody  se
zákonným zástupcem strávníka, dle platného systému HACCP. 

2.6. První den neomluvené nepřítomnosti  strávníka ve školském zařízení se dle této
směrnice o školním stravování považuje za pobyt ve škole.

3. Úplata za školní stravování

3.1. Úplata  za školní  stravování  je  určena  výší  finančního normativu,  který  se určí
v rozpětí  finančních  limitů  stanovených v příloze  vyhlášky  o  školním stravování  a
podle cen potravin v místě obvyklých.

3.2. Konkrétní výše finančních limitů členěných dle věkových kategorií je stanovena  
           v příloze č.1 této směrnice. Příloha je aktualizována při změně cen dodávaných 
           surovin, nebo při změně vyhlášky.

3.3 Způsob úhrady stravného probíhá dvojím způsobem:
 bezhotovostně z účtů  zákonných  zástupců  inkasním  způsobem,  zpětně  vždy

15./patnáctého/
 bezhotovostně poštovní poukázkou, splatnou nejpozději 15. dne daného měsíce.

Úhrada  plateb  za  stravné  se  uskutečňuje  pouze  bezhotovostní  –  na  peněžní  účet  nebo
složenkou – do 15. následujícího měsíce /plata je prováděna zpětně; při nástupu dítěte do MŠ
zaplatí  zákonný  zástupce  jednorázovou  zálohu,  která  bude  vyúčtována  na  konci  školního
roku/. Tato záloha bude vybírána vždy na začátku školního roku a vyúčtována při ukončení
školní docházky.– viz školní řád.

3.4 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném
            zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

 zákonný  zástupce  opakovaně  neuhradí  úplatu  za  školní  stravování  ve  stanoveném
termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
Při  ukončení docházky zákonný zástupce dítě odhlásí u vedoucí stravování tak, aby
bylo provedeno vyúčtování úplaty za stravování.

4. Organizace školního stravování

4.1 Při nástupu dítěte do mateřské školy vyplní zákonný zástupce přihlášku ke
stravování.  Poskytne  tím  základní  informace  důležité  pro  zpracování  dokumentů  
školní  jídelny  a  podpisem  potvrdí,  že  je  obeznámen  s podmínkami  školního  
stravování.

4.2 Odhlašování stravy probíhá nejpozději v den nepřítomnosti do 8,00 hodin, a to
písemně  (do sešitů umístěných  na  šatnách  dětí),  nebo  telefonicky  (omluva  ve
formě  SMS zprávy  jen  vyjímečně).  Omluva  e-mailem jen  při  předem známé
nepřítomnosti zaslána den předem.



Příloha č. 1

Výživové normy pro školní stravování

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách "jak nakoupeno".
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
Věková skupina strávníků,   -------------------------------------------------------------------------------
hlavní a doplňková jídla           Maso  Ryby  Mléko  Mléčné   Tuky   Cukr   Zelenina  Ovoce  Brambory  Luštěniny
                                               tekuté  výr.    volné  volný   celkem   celkem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-6 r. přesnídávka,oběd,svačina     55    10    300     31      17     20      110      110       90        10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-10 r. oběd                        64    10     55     19      12     13       85       65      140        10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-14 r. oběd                       70    10     70     17      15     16       90       80      160        10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-18 r. oběd                       75    10    100      9      17     16      100       90      170        10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celodenní stravování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-6 r.                             114    20    450     60      25     40      190      180      150        15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-10 r.                            149    30    250     70      35     55      215      170      300        30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-14 r.                           159    30    300     85      36     65      215      210      350        30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-18 r.                           163    20    300     85      35     50      250      240      300        20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh a množství vybraných  druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Vejce  Mléko   Mléčné   Tuky    Cukr    Zelenina   Ovoce   Brambory   Luštěniny
                                         tekuté   výr.    volné   volný    celkem    celkem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-6 r. přesnídávka,oběd,svačina    15     350      75      12      20       130       115        90         20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-10 r. oběd                       15     250      45      12      12        92        70       140         15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-14 r. oběd                      15     250      45      12      15       104        80       160         15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-18 r. oběd                      15     250      45      12      13       114        90       160         15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-18 r. celodenní stravování      25     400     210      35      40       370       290       250         30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Průměrná spotřeba potravin  je vypočtena ze základního sortimentu  potravin  tak,  aby
bylo  zajištěno  dosažení  příslušných  výživových  norem.  Je  uvedena  v  hodnotách  "jak
nakoupeno" a je do ní proto zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním. Z
celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35%
na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři.
2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou
tuků  a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou
lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na
zvyšování podílu tuků rostlinného původu.
(pokud podle předchozí úpravy kontrolní orgány zjistily, že jídelna plní spotřebu tuků a cukrů
na méně, než je povolená tolerance 25%, považovaly to za porušení vyhlášky – proto novela
stanoví,  že  snížení  spotřeby  pod  dolní  hranici  tolerance  porušením  vyhlášky  není  –
z důvodové zprávy)
3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu 
průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U 
sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).
(obdobně jako v předchozím bodě 2. není na místě, aby bylo jídelnám vytýkáno překročení
spotřeby  zeleniny,  ovoce  a  luštěnin,  což  jsou  v jídelníčcích  velmi  žádoucí  komodity  –
z důvodové zprávy).
4. Součástí jídel je vždy nápoj a k dosažení žádoucích hodnot vitamínu C je nutno zařazovat
do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty s přídavkem vitamínu C.



Příloha č. 2

Finanční limity pro nákup potravin

Věkové skupiny strávníků,     Finanční limity              Naše finanční limity 
hlavní a doplňková jídla              Kč/den/strávník              Kč/den/strávník
                       
1. Strávníci  3 - 6 let

     přesnídávka               6,00 až 9,00                             7,00
     oběd                     14,00 až 25,00                       15,00
     svačina                   6,00 až 9,00                              6,00     
     na nápoje                 3,00 až 5,00                              4,00
     Celkem (celodenní)        29,- až 48,-                            32.00

2. Strávníci  7 - 10 let

     přesnídávka               7,00 až 12,00                             8,00
     oběd                     16,00 až 32,00                         17,00 
     svačina                   6,00 až 10,00                              7,00 
     na nápoje                                     3,00 až 5,00                               4,00
     Celkem (celodenní)       32,00 až 59,00                         36,00

Finanční limit v Mateřské škole Chlumčany od 1.9.2018

Finanční norma: děti 3-6-let
přesnídávka:7,-Kč
oběd: 15,-Kč
svačina.: 6,-Kč
nápoje: 4,-Kč
celkem: 32,-Kč

Finanční norma: děti 7-10 let
přesnídávka:8,-Kč
oběd: 17,-Kč
svačina.: 7,-Kč
nápoje: 4,-Kč
celkem: 36,-Kč
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