
  

Čl. I 

Základní ustanovení: 

 

Směrnice školní jídelny vyplývá ze zákona č. 472/2011 Sb., 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 

Mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711, která je příspěvkovou 

organizací. 

 

Čl. II 

Výše úplaty: 

 
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 (částka je účtována na den): 

 

Strávníci do 6 let:  přesnídávka 7,- 

    oběd 20,- 

    svačina 7,- 

    celkem 34,-/den 

 

Strávníci od 7 let:  přesnídávka 7,- 

    oběd 22,- 

 svačina 7,- 

    celkem 36,-/den 
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Čl. III 

Platba stravného: 

 

Stravné je nutné uhradit vždy dopředu na následující měsíc, v září vždy plnou sazbou a 

výše každé další zálohy bude odpovídat čerpání v měsíci předešlém. 

 

Hotovostní platba: v kanceláři hospodářky školy v termínu, který je vyvěšený v šatnách dětí u 

každé třídy. 

Bezhotovostní platba: převodem na účet školy prostřednictvím trvalého příkazu nebo po 

domluvě s hospodářkou školy formou jednorázového platebního příkazu. Číslo účtu rodiče 

mají k dispozici na přihlášce ke stravování a na webových stránkách školy. Vyúčtování 

stravného se provádí na konci školního roku po dohodě s rodiči (přeplatky se buď vrací, nebo 

převedou na následující školní rok). Pokud platba nebude z výjimečných důvodů provedena, 

je nutné ji uhradit v hotovosti u hospodářky školy. Jestliže zákonný zástupce opakovaně 

stravné neuhradí, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle 

zákona č.561/2004 Sb., § 35, odst. 1d). 

 

Čl. IV 

Přihlašování ke stravování: 

 

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

přihlášku ke stravování, která je platná po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Na 

přihlášce zvolí zákonný zástupce formu placení stravného (v hotovosti nebo bezhotovostně). 

V případě volby bezhotovostní platby na účet mateřské školy přinese zákonný zástupce číslo 

účtu, ze kterého bude platbu zasílat, nejlépe souhlas s inkasem z účtu ve prospěch mateřské 

školy. 

 

Čl. V 

Odhlašování ze stravování: 

 

Rodiče mají možnost odhlásit dítě den předem ze stravování osobně třídní učitelce nebo 

prostřednictvím sms zprávy na třídní mobilní telefon, nejpozději do 8:00 hodin v den 

nepřítomnosti. Neomluveným dětem účtujeme první den nepřítomnosti celodenní stravné, 

případně si mohou rodiče po předchozí domluvě oběd vyzvednout v době vydávání oběda ve 

12:00 hodin ve třídě. Rodiče si přinesou vlastní jídlonosič. 

 

Čl. VI 

Jídelní lístek: 

 

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšený na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách 

školy (www.msusmev.cz). V každém jídelníčku jsou vyznačeny alergeny.  

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

Školní jídelna při MŠ „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711 poskytuje dietní 

stravování, za jehož kvalitu a správnost odpovídá nutriční terapeutka Dis. Adéla Čížková, 

http://www.msusmev.cz/


která sestavila pro potřeby jídelny směrnici o dietním stravování, proškolila kuchařky a 

pravidelně kontroluje sestavený dietní jídelníček. 

 

    

 

Čl. VII 

Tato směrnice nabývá účinnosti: 1.9.2018 

 

Platnost od: 1.9.2018 

 

Projednáno na pedagogické radě: 28.8.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benešově dne 28.8.2018             Helena Studničková 

                       ředitelka MŠ  

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


