MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLOVICE NAD SVITAVOU
příspěvková organizace, okres Brno-venkov
Titul: Vnitřní předpis pro vybírání úplaty za stravování MŠ Bílovice nad Svitavou
Vydáno na základě: zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon, vyhl. č.272/2021 Sb., kterou se mění
vyhl. č.107/2005 Sb. o školním stravování, vyhl.č.17/2008 Sb., kterou se mění vyhl. č. 84/2005 Sb.
o nákladech na závodní stravování a vyhl. č.114/2002 Sb. o FKSP.
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti v MŠ, v rámci tohoto stravování se
stravují i zaměstnanci MŠ.
2. Školní stravování se řídí normami a rozpětím finančních limitů pro nákup potravin.
Čl. 2
Organizace školního stravování
1. Školní stravování zabezpečuje školní jídelna v MŠ.
2. Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje.
Čl. 3
Rozsah stravovacích služeb
1. Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo tj. oběd a dvě doplňková jídla tj. přesnídávka a
svačina a zajišťuje pitný režim během celého provozu v MŠ.
2. Dítě v mateřské škole má právo odebrat:
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové
jídlo
3. Zaměstnancům MŠ je poskytován oběd běhen stanovené směny, pokud jejich přítomnost
během této směny trvá aspoň 3 hodiny.
Čl. 4
Úplata za školní stravování
1. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny.
2. Finanční normativ pro jednotlivé kategorie
a) Děti 3-6 let přesnídávka 11,- Kč +2,- Kč pitný režim = 13,- Kč
oběd

30,- Kč+2,- Kč pitný režim = 32,- Kč

svačina

11,- Kč +2,- Kč pitný režim= 13,- Kč

b) Děti 7-10 let přesnídávka 15,-Kč +2,- Kč pitný režim= 17,- Kč
oběd

35,- Kč +2,- Kč pitný režim= 37,- Kč

svačina

12,- Kč +2,- Kč pitný režim= 14,- Kč

Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého
věku.
c) zaměstnanci MŠ oběd 25- Kč + příspěvek z FKSP 20,- Kč = 45,- Kč
3. Úplatu hradí plátce způsobem, který si zvolil v prohlášení o úhradě (viz příloha této směrnice)
spolu s úplatou za předškolní vzdělávání.
Čl.5
Přihlášky a odhlášky ke stravování
1. Ke stravování v mateřské škole je dítě přihlášeno automaticky s přijetím do MŠ. Rodiče
vyplňují příslušný odstavec na přihlášce do MŠ. Rovněž k odhlášení dochází automaticky
s ukončením docházky do MŠ.
2. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v MŠ.
3. Odhlášky na jednotlivé dny provádí rodič pomocí internetového systému ( viz web.stránky
msbilovice.eu) nebo zápisem do odhlašovacího sešitu nebo telefonicky. Odhlášení hlavního
jídla a přesnídávky je možné provést do 12,00 hod předchozího dne, odpolední svačinu je
možné odhlásit ještě téhož dne do 9,00 hod.
Čl. 6
Doba výdeje jednotlivých chodů
1. Přesnídávka
2. Oběd
3. Svačina

9,00-9,30 hod
12,00-12,30 hod
14,30-15,00 hod

Výdej hlavního jídla v první den neplánované nepřítomnosti je možné provést v době od 11,30-11,45
hod. do přinesených čistých nádob.
Čl. 7
Účinnost
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 6. 2022

V Bílovicích nad Svitavou 27.5.2022

……………………………………………………
Jiřina Šubrtová – ředitelka MŠ

