
Mateřská škola Klimkovice, příspěvková organizace,                                                                    směrnice č. 14  

28. října 89, 742 83 Klimkovice        č.j. V 41 /2022 

 

 

Směrnice o školním stravování 
 
se řídí § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a 2, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhláškou 107/2005 Sb. 

o školním stravování v platném znění. 

 

1. Stravování v mateřské škole 

• poskytuje se dětem od 3 do 6 let, výjimečně dětem mladším a také dětem po dovršení šesti 

let věku, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky 

• řídí se výživovými normami uvedenými v příloze č.1 a rozpětím finančních limitů na nákup 

potravin stanovených v příloze č.2 výše uvedené vyhlášky o školním stravování 

• nárok dítěte na dotovanou stravu je pouze v době pobytu v mateřské škole a první den 

neplánované nepřítomnosti  

• je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy, výjimkou jsou 

děti, které mají potvrzení o dietním stravování od lékaře 

 

2. Příprava stravy 

• ve školních jídelnách, které jsou součástí budov MŠ 28. října a MŠ Josefovice 

• MŠ J.Glazarové a Komenského - výdejna  - vaření stravy v MŠ 28. října 

     

3.  Dětem je poskytováno  

• celodenní stravování  

• polodenní stravování 

• tekutiny v rámci dodržování pitného režimu 

 

4.  Doba podávání jídel:  

• dopolední svačina     8,30 –   9,00 hod  

• oběd    11,45 – 12,30 hod 

• odpolední svačina 14,15 – 14,45 hod 

 

5.  Odhlašování stravy 

• v pondělí do 7,00 hod., úterý až pátek den předem do 13,00 hod 

• odhlašovat možno osobně nebo telefonicky  

• neodhlášenou stravu si mohou rodiče vyzvednout do přinesených nádob do 11,30 hod. 

nebylo-li předem dohodnuto jinak 

• neodhlášená, nevyzvednutá strava je rozdělena mezi ostatní děti 

 

6.  Úplata za školní stravování 

• dle finančních limitů na nákupy potravin (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. O školním 

stravování) stanovuji ceny stravného s platností od 1.10.2022 dle věkových skupin, do 

kterých jsou strávníci zařazení na dobu celého školního roku, ve kterém dosahuji daného 

věku.  

 

                      děti do 6 let                               děti starší 6 let 

        

 přesnídávka  9,00  10,00 

 oběd   19,00  21,00 

 svačina    8,00  8,00 

 na nápoje    4,00  4,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 celkem        40,00    43,00 

  

 



 

 

• ceny se mohou zvýšit v rámci finančního limitu stanovený aktuální vyhláškou, rodiče budou 

včas informováni 

 

• rodiče hradí stravu zpětně, dle odebrané stravy, svolením inkasního převodu ze svého 

bankovního ústavu, a to vždy k 18. dni v měsíci, pokud transakce nebude provedena, uhradí 

rodič platbu osobně na účet mateřské školy 

 

• pokud plátce opakovaně nehradí úplatu za školní stravování v mateřské škole ve 

stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou nebo jinou pověřenou osobou jiný termín 

úhrady, bude dle § 35 školského zákona ukončeno dítěti předškolní vzdělávání 

 

 

7.  Informace o stravování podává zákonným zástupcům vedoucí školní jídelny. 

   

 

 

Účinnost směrnice od 1. 10. 2022 

 

 

 

V Klimkovicích  21. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

              Bc. Šárka Čáňová 

ředitelka mateřské školy 


