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Předpis nabývá účinnosti dne:
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Článek I.
Základní ustanovení
Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, vydává ředitelka Mateřské
školy Ostrava, Varenská 2a, p.o, tento předpis o školním stravování:
Pokud dítě ve školním roce v době od 1. září do 31. srpna dosáhne počátečního věku jednotlivých
věkových skupin stanovených v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky, bude mít od 1. září nárok na
odběr jídla odpovídající výživovým normám pro školní stravování stanoveným v příloze č. 1 pro
určitou věkovou skupinu strávníků.
Stanovený finanční limit na nákup potravin pro Mateřskou školu Ostrava, Varenská 2a, p.o je:
Skupina

Věk

1.

2 – 6 let

2.

7 – 10 let

3.

Zaměstnanci
na pracovní
poměr

Druh jídla
Celkem
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Celkem
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Oběd
Cena obědu pro zaměstnance
Příspěvek z FKSP

Částka v Kč/den
36,8,20,8,38,9,21,8,30,20,10,-

Článek II.
Způsob úhrady
Úhrada stravného je prováděna hotově nebo bezhotovostním způsobem, formou souhlasu
s inkasem. Platba se provádí předem, nejpozději první den nástupu dítěte v novém měsíci. Číslo
bankovního účtu 18736761/0100, variabilní číslo se nevyplňuje.

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

Neuhrazení stravného v daný termín je pokládáno za porušení školního řádu a ředitelka školy na
základě zákona 516/2004 Sb., § 35 může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
Článek III.
Způsob odhlašování a přihlašování obědů
Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:30 do 12:00 hod, a to vždy den předem.
V pondělí nebo první den po svátcích a přerušení provozu MŠ je možné přihlášení a odhlášení do
7:00 hod téhož dne.
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve
vlastních jídlonosičích v době od 11:15 do 11:30 ve školní jídelně (platí pouze v první den
nepřítomnosti).
Článek IV.
Diety
Mateřská škola zajišťuje dietní stravování dětem, u kterých je doložena diagnóza vyžadující dietní
stravu lékařským potvrzením.
Dietní strava je poskytována ve spolupráci s nutriční terapeutkou.
Škola zajišťuje tyto diety: kombinovaná bezlaktózová, alergie na bílkovinu kravského mléka,
bezlepková a antihistaminová dieta.
Ve všech případech je vyžadována intenzivní, velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci dětí.
Stravování probíhá na základě individuálních jednání s ekonomkou školy a vedoucí kuchařkou.
Zákonní zástupci pravidelně dostávají s časovým předstihem jídelní lístky, ke kterým se následně
vyjadřují a veškerou stravu konzultují.
Příprava dietní stravy je podrobně rozepsána v Příručce kritických bodů pro školní stravování
(HACCP), která je k nahlédnutí u ekonomky školy.
Článek V.
Účinnost
Tento Předpis o školním stravování nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2020 a je platný pro školní rok
2020/2021.

Mgr. Stanislava Korcová
ředitelka školy
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