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Směrnice o školním stravování a závodním stravování  

a) Školní stravování 

Právní normy  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ve znění zákona č. 

82/2015Sb.)  

Vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (ve znění 107/2008 Sb.)  

Vyhláška č. 14/2005 Sb.,  předškolním vzdělávání (ve znění vyhlášky č. 214/2012 Sb.)  

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných (ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.,) 

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin  

Školní jídelna je součástí MŠ. Ve školní jídelně se vaří a vydávají: jedno jídlo hlavní a dvě 

jídla doplňková.  

Běžný provoz jídelny se řídí organizačním řádem ŠJ.  

Strava je poskytována dle výživových norem, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 463/2011 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., ve znění 107/2008 Sb. (příloha č. 1), dále 

v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2. Údaje o 

plnění výživových norem jsou uchovány u ved. kuchyně po dobu jednoho kalendářního 

roku.  

V naší škole jsou uplatňovány s platností od 1. 1. 2022 v rámci rozpětí finančních limitů tyto 

finanční normativy:  

Kategorie 3 – 6 let:  

Přesnídávka: 11Kč                                limity: 8 – 11Kč 

Oběd:             23Kč………………………….limity: 17 – 30Kč  

Svačina:         11Kč………………………….limity: 8 – 11Kč  

Děti mají nárok na přísun tekutin v rámci dodržení pitného režimu.  

Pitný režim 4,-Kč  
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Kategorie 7 – 10let:  

Přesnídávka: 11Kč…………………………limity: 9 – 15Kč  

Oběd:     26Kč………………………….……limity: 20 – 39Kč  

Svačina:  11Kč……………………………….limity: 8 – 12Kč  

Úhrada za školní stravování dětí je ve výši finančního normativu pro příslušnou věkovou 

skupinu strávníků. Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu dětí v MŠ. 

Z hygienických důvodů se nepřipouští individuální donášení stravy z domova do MŠ. 

(Výjimku tvoří alergie na potraviny – na základě doporučení lékaře a uzavřené dohody mezi 

školou a zák. zástupcem). Jídlo se z MŠ nevynáší v náhradních nádobách, vyjma prvního dne 

nečekané absence dítěte (odchod během výuky z důvodu nevolnosti…..). 

Obědy se odhlašují a přihlašují nejpozději v den oběda do 7h. 

Jídelna nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V individuálních případech se 

posuzuje potvrzení lékaře, na základě něhož může vzniknout dohoda mezi školou a zák. 

zástupci o donášce vlastního jídla .  

Příspěvek za školní stravování, který zákonný zástupce hradí, se rovná ceně potravin.  

Úhrada stravného:  

Po ukončení docházky dítěte do MŠ (nástup do ZŠ), provede vedoucí ŠJ vyúčtování 

případných přeplatků a nedoplatků do 15. září následujícího školního roku.  

Úhrada stravného probíhá bezhotovostně  - nastavený příkaz k inkasu (zák. zástupce dává 

souhlas k povolení k inkasu z účtu). 

Číslo účtu školy, na který se převádí platba: 18 20 69 390 /0300  

- Variabilní symbol přiděluje vedoucí ŠJ .  

- Limit platba: minimálně 1.100,-Kčna jedno dítě  

- Zřízení a zrušení inkasa je zákonný zástupce povinen včas oznámit 

vedoucí ŠJ  

- Povolení k inkasu z účtu odevzdá zákonný zástupce vedoucí ŠJ !! 
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b) Závodní stravování:  

Právní normy:  

Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce (ve znění zákona č. 298/2015Sb.)  

Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ve znění zákona č. 

82/2015Sb.)  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění zákona č. 24/2015Sb.)  

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných (ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.)  

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování (ve znění vyhlášky č. 17/2008)  

Vyhláška 114/2002 Sb., o FKSP (ve znění vyhlášky č. 353/2015 Sb.)  

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin  

Závodní stravování je zajišťováno v organizaci (viz Zřizovací listina)  

Nárok na závodní stravování přísluší zaměstnanci v pracovněprávním vztahu k organizaci 

(zaměstnanec musí odpracovat alespoň 3 hodiny z pracovní směny). 

Zaměstnanci školní jídelny, kteří se podílejí na výrobě jídel, nejsou povinni jídlo odebírat. 

(Stravování zaměstnanců ŠJ se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění 17/2008 Sb,  

V naší škole je uplatňována s platností od 1. 1. 2022 tato cena:  

Zaměstnanci:  

Cena oběda, kterou platí zaměstnanec: 15,-Kč   

Příspěvek z FKSP: 15,-Kč  

Oběd 30Kč                                                                                

 

V Dolních Heřmanicích dne 21. 12. 2021  

Mgr. Pavla Kamanová, ředitelka školy  
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