
Základní škola a mateřská škola  Babice nad Svitavou, p.o.
Babice nad Svitavou 139, 664 01 pošta Bílovice nad Svitavou

Telefon: +420 545 237 150
IČO: 70299641 IZO: 600 110 796

Č. úč. 27-8089460287/0100

č.28  - Titul: Směrnice školní jídelny o stravování dětí MŠ a žáků ZŠ
Vnitřní předpis pro vybírání úplaty za stravování pro |ZŠ a MŠ Babice nad 
Svitavou

Vydáno na základě: zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č.107/2005 Sb.,

kterou mění vyhl. 107/2008 Sb. o školním stravování a vyhl. č. 84/2005 Sb. o 
nákladech na závodní stravování v příspěvkových organizacích zřízených úz. 
samospr. celky

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti v MŠ a ZŠ, v rámci
tohoto stravování se stravují i zaměstnanci MŠ a ZŠ.

2. Školní stravování se řídí normami a rozpětím finančních limitů pro nákup 
potravin.

Čl. 2

Organizace školního stravování

1. Školní stravování zabezpečuje školní jídelna a dále výdejna v ZŠ.

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 ZŠ má právo odebrat: oběd

3. Dítě v MŠ 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 a ZŠ  je poskytován oběd během 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 v MŠ 3-6 let: celkem 41,- Kč

přesnídávka 8,- Kč +1,- Kč pitný režim = 9,- Kč

oběd 21,- Kč+2,- Kč pitný režim = 23,- Kč

svačina 8,- Kč +1,- Kč pitný režim= 9,- Kč

b) Děti v MŠ od 7 let: celkem 47,- Kč

přesnídávka 9,-Kč +1,- Kč pitný režim= 10,- Kč

oběd 25,- Kč +2,- Kč pitný režim= 27,- Kč

svačina 9,- Kč +1,- Kč pitný režim= 10,- Kč

c) Děti 7-10 let: oběd v ZŠ 25,- Kč

c) Děti 11-14 let: oběd v ZŠ 26,- Kč

Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém
dosahují určitého věku.

c) zaměstnanci MŠ a ZŠ: oběd 26,- Kč

3. Úplatu hradí plátce způsobem, který si zvolil v prohlášení o úhradě (viz 
příloha této směrnice: Informace rodičům k platbám stravného)



Čl.5

Přihlášky a odhlášky ke stravování

1. Ke stravování v ZŠ a MŠ se dítě přihlašuje na základě vyplněné přihlášky. 
Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s touto 
směrnicí.

K odhlášení dochází automaticky s ukončením docházky do MŠ nebo ZŠ.

2. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v MŠ nebo v ZŠ.

3. Odhlášení stravy provádí rodič jeden den dopředu (na dobu určitou: 
odkdy/dokdy)

a) pomocí e-mailu na: babice.jidelna@seznam.cz

b) nebo zápisem do odhlašovacího sešitu v MŠ

c) telefonicky nebo SMS vedoucí školní jídelny na tel.: 702 031 133

Čl. 6

Doba výdeje jednotlivých chodů

1. Přesnídávka 9:00 hod

2. Oběd v MŠ: 12:00 hod, oběd v ZŠ: 11:55 – 14 hod dle rozpisu tříd

3. Svačina 15:00 hod

Pokud dítě onemocní: Výdej hlavního jídla v první den neplánované 
nepřítomnosti je možné provést v kuchyni MŠ nebo ve výdejně ZŠ: době od 
11:00 do 11:30 hod. do přinesených čistých nádob.

Čl. 7

Ostatní:

1. Pokud má dítě zjištěnu potravinovou alergii, prosím, informujte vedoucí 
školní jídelny a doneste potvrzení od lékaře se seznamem těchto potravin.

2. Do jídelny a výdejny nelze vnášet jiná jídla než ta připravená školní jídelnou.

Účinnost: Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.9. 2019

V Babicích nad Svitavou 27.8.2019

Mgr. Kateřina Gančarčíková
ředitelka školy ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou 139


