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Směrnice o stanovení výše úplaty za stravné  

 

Č.j.:             KAM SM 22/2021    

Vypracoval: Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy  

 

Směrnice nabývá platnosti dne: 5. 5. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021 
 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 
předpisu. 

 
 
Směrnice ke stanovení výše úhrady za stravné dětí přijatých ke vzdělávání v Mateřské škole „Kamarád“ 
Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace je zpracována na základě Vyhlášky 107/2005 Sb. o 
školním stravování ve znění pozdějších předpisů. /§ 5 odst.2, příloha 2 – ředitelka školy stanovuje výši 
úhrady za stravné a dále upravuje podmínky splatnosti stravného. 
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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně umístěné v hospodářském 
pavilonu Mateřské školy „Kamarád„ Liberec, dělnická 831/7, p. o. Při přípravě jídel postupuje školní 
jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění (dále jen Vyhláška 
o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 
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Čl. 2 
Rozsah stravování 

 
Školní jídelna připravuje jídla, která jsou podávána v prostorách tříd. Kromě jídel připravuje školní jídelna 
i nápoje, které mají děti během celého dne v mateřské škole k dispozici dle individuálních potřeb v rámci 
podpory pitného režimu. Nápoje jsou v převážné většině neslazené -   § 4 odst. (1) až (3) Vyhlášky o 
školním stravování v platném znění. 
 
Rozsah stravování dítěte je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské 
škole, stravovalo vždy. 
 
Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, 
má dítě právo odebrat jen jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jejich pobytu 
v mateřské škole. § 4 odst. (1) Vyhlášky o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. v platném znění. 

 
 

Čl. 3 
Plátci 

 
Stravné hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v Mateřské škole „Kamarád“ Liberec, 
Dělnická 831/7, příspěvková organizace. 
 

 
Čl. 4 

Měsíční výše stravného  
 
Kalkulace ceny stravného: 

 
Děti ve věku 3 – 6 let  
/do konce daného školního roku/ 

 
Přesnídávka  Kč  9,-- 
Oběd -  Kč 23,-- 
Svačina –  Kč 8,-- 
Celkem –  40,- Kč 
 
 
Děti ve věku 7 let  
/do konce daného školního roku/ 
 

Přesnídávka –  Kč 10,-- 
Oběd -   Kč 26,-- 
Svačina – Kč 9,-- 
Celkem – 45,- Kč 
 
Dospělí 
Oběd -  32,- Kč  
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Čl. 5 

Odhlášení ze školního stravování 
 
Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti 
v mateřské škole je uvedena ve Školním řádu. 

 
Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti, nemoci, nelze včas odhlásit, mohou si pro 
ni rodiče přijít, a to v době od 11:15 do 11:30 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče 
bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti!    Jídlo 
podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 12:15 hod.   
Školní jídelna odpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá 
škola odpovědnost.  

 
 
 

Čl. 6 
Podmínky splatnosti úplaty a vyúčtování 

 
1. Stravné za kalendářní měsíc je splatné do 15. dne kalendářního měsíce. 
2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost stravného. 
3. Plátce uhradí stravné bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy. 
4. Ve výjimečných případech lze stravné zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy. 
5. Vyúčtování stravného – 1 x ročně, zpravidla k 31. 08. daného školního roku. 

 

Čl. 7 
Soulad s GDPR 

Základním pilířem obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je zásada odpovědnosti. Podle 
GDPR nese Mateřská škola „Kamarád“ Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace odpovědnost 
za dosažení souladu se všemi zásadami ochrany osobních údajů a také odpovídá za doložení tohoto 
souladu. 

 

 

 

 

 
V Liberci dne 5. 5. 2021                                 Mgr. Marie Vrkoslavová  

                        ředitelka školy 
 

 


