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Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování , ve znění pozdějších předpisů . 
Stravování zajišťuje ŠJ, jež je součástí školy. 
Stravování dětí je poskytováno v rámci hmotného zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po 
dobu jejich pobytu ve škole. 
Dítě MŠ má právo odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo za 
sníženou úhradu. První den neplánované nepřítomnosti strávníka /dítěte/ je považován za pobyt 
ve škole a strávník si může vyzvednout oběd ve školní jídelně. Další strava v době nemoci musí být 
odhlášena. V opačném případě může školní jídelna vyžadovat i provozní náklady spojené 
s přípravou daného jídla dle vyhlášky č. 107/2005Sb.  
Jídlo děti konzumují v jídelně MŠ. Pokud v nutném případě potřebuje strávník stravu odnést mimo 
školní jídelnu, může tak učinit pouze po dohodě s vedoucí ŠJ.     
Stravování dětí MŠ probíhá ve školní jídelně MŠ.  
Každý strávník musí být přihlášen  ke stravování zákonným zástupcem ve ŠJ a musí odevzdat 
„přihlášku ke stravování“. 
Strávník je povinen se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými 
pravidly při stolování. 
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí je zajištěna i při výdeji stravy. 
Pedagogický dozor zajišťuje a zodpovídá za jeho dodržování vedení školy.  
 
 
Provoz ŠJ 
Pracovní doba                                6.00 – 14.30  
Výdejní doba pro děti MŠ                8.30  –   9.00               přesnídávka 
                                                  11.30 – 12.00                oběd 
                                                      od 14.00                   odpolední svačinka 
Výdej do jídlonosičů ve ŠJ              11.00 -  11.30  
 
 



Výše stravného 
 
Celodenní stravné:   
3 –   6 let 51,- Kč celodenní stravné + pitný režim 3,- Kč 
Přesnídávka     11,- 
Oběd               30,-  
Svačina           10 ,- 
      
7 – 10 let 53,- Kč celodenní stravné + pitný režim 3,-Kč 
Přesnídávka    11,- 
Oběd               32,- 
Svačina            10 ,-     
 
K celodennímu stravnému je připočítávána úhrada pitného režimu 1,-Kč na den. 
 
Kalkúulace stravného: 
3 -6 let 
                                   Přesnídávka                    oběd                     svačina 
spotřeba potravin 
/vyhláška 107/2005Sb./    11,-                               30,-                      0,- 
Provozní náklady              3,-                                7,-                        3,- 
Mzdové náklady               10,-                              29,-                      10,- 
Zisk                                0,-                                0,-                        0,- 
Celková cena                   24,-                               66,-                      23,-     
                          
     
7 – 10 let 
                                    Přesnídávka                     oběd                  svačina       
 
Spotřeba potravin 
/vyhláška 107/2005Sb/     11,-                                32,-                       10,- 
Provozní náklady              3,-                                  7,-                        3,- 
Mzdové náklady               10,-                                29,-                       10,- 
Zisk                                0,-                                  0,-                         0,- 
Celková cena                   24,-                                68,-                       23,- 
 
 
Provozní a mzdové náklady na přesnídávku a svačinu byly vypočítány poměrnou částkou ( 1/3) 
z provozních a mzdových nákladů na oběd.    
 
Placení stravného 
Hotově – předem, poslední týden měsíce na následující měsíc 
Sporožiro -  souhlas k inkasu vydá spořitelna. Platí se doplatkem pouze ta částka, kterou strávník 
projí. Inkaso stravného se provádí vždy 10. každého měsíce za uplynulý měsíc.. Pokud tento 
termín vychází na den pracovního volna, provede se poslední pracovní den před pracovním 
volnem. 
Běžný účet – souhlas k inkasu vydá banka, ve které má strávník založen účet. Provádí se 
doplatkem jako u sporožira, pouze termín inkasa je 16. daného měsíce. Pokud nemá strávník na 
účtu dostatek finančních prostředků, banka inkaso neprovede. V takovém případě vybere školní 
jídelna od strávníků platbu hotově na základě hlášení z banky.  



Strávníka, který neuhradí dlužnou částku měsíc po termínu stanoveném školní jídelnou, má právo 
ředitel školy vyloučit z mateřské školy. 
 
 
Odhlášky a přihlášky stravy 
    
Přihlašování a odhlašování stravy je možno prostřednictvím sešitu v šatně dětí, ústně učitelce ve 
třídě, telefonicky nebo ve školní jídelně. Odhlásit lze na týž den do 7.00 ráno.  
Odchod dítěte po obědě je nutno nahlásit do 8.30 daný den.  

 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti 1. září 2022. 
 
V Třebíči dne 25. 8. 2022 
 
 
 

Mgr. Vítězslav Bártl 
   ředitel školy 

 
 


