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Vnitřní směrnice školy o stravování dětí

Č.j.: 141/2018

Vypracoval: Mgr. Iva Valová, ředitelka školy

Schválil: Mgr. Iva Valová, ředitelka školy

Platnost ode dne: 3. 9. 2018

Účinnost ode dne: 3. 9. 2018

1. Organizace školního stravování

Školní stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno zařízením školního stravování Mateřské 
školy, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace ve dvou samostatných školních jídelnách:

a) ŠJ Cáhlovská 1686

b) ŠJ Květnická 1684

Zařízení školního stravování zajišťuje školní stravování také dětem mateřských škol zapsaných 
do rejstříku škol a školských zařízení ve dvou samostatných školních jídelnách - vývařovnách:

a) ŠJ - vývařovna Cáhlovská 1686 pro MŠ Hradčany

b) ŠJ - vývařovna Květnická 1684 pro MŠ Lomnička, MŠ Štěpánovice

Školní jídelna ani školní jídelna - vývařovna neposkytuje dietní stravování.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 Vyhlášky 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a rozpětím finančních limitů na nákup 
potravin stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky.

1.1 Odhlašování stravování

1.1.1 Předem známá nepřítomnost

a) telefonicky:
- pracoviště U Humpolky – 549 410 382, nejpozději do 15:15 hodin,
- pracoviště Květnická – 549 410 731, nejpozději do 15:00 hodin.

b) osobně zápisem na lístek ve vestibulu pracovišť a jeho následným vhozením do 
schránky nejpozději do 16:00 hodin,

c) prostřednictvím kontaktního formuláře nebo miniformuláře na webových stránkách 
školy (www.msuhumpolky.cz) nejpozději do 6:00 hodin stávajícího dne.

Omluvy po tomto termínu nebo na jinou emailovou adresu nebudou akceptovány.

1.1.2 V případě, že dítě bude v mateřské škole přítomno pouze dopoledne,

a) osobně zápisem na lístek ve vestibulu pracovišť a jeho následným vhozením do 
schránky ve stávající den, kdy nebude dítě odpoledne přítomno,

b) telefonicky nejpozději do 09:00 hodin stávajícího dne.

https://msuhumpolky.cz/formular.html
https://msuhumpolky.cz/odhlas/index.html
https://msuhumpolky.cz/index.html
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Přes kontaktní formulář nebo miniformulář lze odhlašovat pouze vždy předem, a to jak 
celodenní stravu, tak i jen odpolední svačinu, nejpozději do 06:00 hodin stávajícího dne.

Děti po nemoci není třeba přihlašovat.

1.2 Odběr stravy

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely školního stravování 
považuje za pobyt ve škole, tj. platí se stravné (§ 4 odst. 9 Vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním 
stravování). Rodiče mají možnost tento první den odebrat stravu do čistého jídlonosiče, a to 
od 11:30 – 12:00 hodin, vždy u jednotlivých tříd.

Další dny neomluvené nepřítomnosti není nárok na školní stravování. Zákonný zástupce hradí 
stravné bez možnosti odběru.

Mateřská škola není povinna upozornit při dlouhodobém neodhlášení stravy zákonného 
zástupce na tuto skutečnost.

Školní jídelny – výdejny si odváží připravenou stravu ve svých čistých přepravních boxech, 
termonádobách, gastronádobách a várnicích v 10:45 hodin na své náklady za dodržení 
příslušných předpisů a norem souvisejících s převozem a výdejem stravy.

1.3 Úhrada stravného

Stravování se hradí vždy do 15. v měsíci bezhotovostně, a to nejlépe trvalým příkazem na 
č. účtu u KB 1200710247 / 0100. Jako variabilní symbol se uvádí narození dítěte ve tvaru 
DDMMRRRR (např. 23072013), dále se pak do textové části uvede jméno a příjmení dítěte a 
třída.

1.3.1 Sankce při neuhrazení stravného

Ředitel mateřské školy, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci 
dítěte, může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud nebude uhrazena úplata 
za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud se tento nedohodne s ředitelem na jiném 
termínu úhrady (§35 odst. 1 písm. d zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění).

Toto ustanovení se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V případě 
neuhrazení požadované částky, ani po předchozí domluvě, bude situace řešena ve spolupráci 
se zřizovatelem – městem Tišnov.

2. Zařízení školního stravování a jejich provoz

Typy zařízení školního stravování Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace 
jsou:

a) školní jídelna – v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje a 
připravuje jídla, která vydává výdejna

b) školní jídelna - vývařovna (dále jen "vývařovna") – v rámci školního stravování 
připravuje jídla, která vydává výdejna

Provoz zařízení školního stravování je na pracovišti U Humpolky od 6:00 do 15:15 hodin. Na 
pracovišti Květnická od 6:00 do 15:00 hodin.
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V případě omezení či přerušení poskytování stravování některého pracoviště (období prázdnin 
– jarní a letní prázdniny) jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek 
školy. Statutární zástupci školních jídelen – výdejen elektronickým zasláním dopisu. školy. 
Statutární zástupci školních jídel – výdejen elektronickým zasláním dopisu. V případě jarních 
prázdnin neprodleně, v případě letních prázdnin nejpozději do 30. 4. stávajícího roku.

3. Rozsah služeb školního stravování

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat

a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s 
celodenním provozem,

b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové 
jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,

a to včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

3.1. Dietní režim

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle registrujícího poskytovatele zdravotních služeb 
vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích 
služeb poskytovat stravování za podmínek stanovených Vnitřním řádem a v případě jiné osoby 
poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.

Školní jídelna ani školní jídelna - vývařovna neposkytuje dietní stravování.

4. Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 
Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění podle cen potravin v místě 
obvyklých takto:

1. Strávníci do 6 let
přesnídávka 6,- až 9,- Kč
oběd 14,- až 25,- Kč
svačina 6,- až 9,- Kč

2. Strávníci 7-10 let
přesnídávka 7,- až 12,- Kč
oběd 16,- až 32,- Kč
svačina 6,- až 10,- Kč

Změna stanovení výše úplaty za školní stravování pro nadcházející školní rok bude oznámena 
vždy číslovaným dodatkem k Vnitřní směrnici školy o stravování dětí nejpozději do 30.6.

V Tišnově: 20. 6. 2018 -----------------------------------------
Mgr. Iva Valová
ředitelka školy


