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 PŘEDPIS O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ  

Č.j.:               Spisový / skartační znak MSVAR/2018/0130              2.1 /A5 

Vypracovala: Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka školy  

Schválila: Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka školy 

Dne: 30. 08. 2018 

Předpis nabývá účinnosti dne: 01. 09. 2018  

 

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 Druh jídla Částka v Kč/den 

 

1. 

 

2 – 6 let 

Celkem  33,- 

Přesnídávka 7,- 

Oběd  19,- 

Svačina  7,- 

 

2. 

 

7 – 10 let 

Celkem  35,- 

Přesnídávka 8,- 

Oběd  20,- 

Svačina  7,- 

 

 

3. 

Zaměstnanci 

na pracovní 

poměr 

Oběd 27,- 

Cena obědu pro zaměstnance 20,- 

Příspěvek z  FKSP 7,- 

 

 

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 pro Českou spořitelnu je 0100071121/0800, pro ostatní banky 18736761/0100, 

variabilní číslo se nevyplňuje. 
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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. 

Účinnost 

 

Tento Předpis o školním stravování nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2018 a je platný pro školní 

rok 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 

 

 

 

 


