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Změny ve Směrnici o školním stravování jsou prováděny formou číslovaných
písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Ředitelka Mateřské školy v Borovech v souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování
vydává tuto směrnici:
.
STRAVOVÁNÍ VMATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní jídelna při Mateřské škole Borovy zabezpečuje celodenní stravování dětí v
mateřské škole (přesnídávka, oběd, svačina).
Školní stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím
finančních normativů na nákup potravin, které jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 107/2005 Sb
(změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dne 1. ledna 2012).
Mateřská škola Borovy zajišťuje podle místních podmínek ekonomicky a organizačně
nejvýhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování je stanoveno ve
Vnitřním řádu mateřské školy.
VÝŠE STRAVNÉHO
Výše stravného se řídí finančním limitem na nákup potravin. Do jednotlivých věkových skupin
jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedených věků.¨

Věková skupina
strávníků
Přesnídávka
3 – 6 let
8,-- Kč
7 – 10 let
9,-- Kč

Finanční limit na nákup potravin
Oběd
Svačina
Pitný režim
15,-- Kč
8,-- Kč
3,-- Kč
16,-- Kč
9,-- Kč
3,-- Kč
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Celkem
34,-- Kč
37,-- Kč

PLATBA STRAVNÉHO
Platba stravného se provádí nejpozději do 15. dne následujícího měsíce za měsíc
předcházející. Obědy se platí hotově hospodářce školní jídelny proti potvrzení na příjmovém
dokladu.

OMLOUVÁNÍ OBĚDŮ
Omlouvání obědů mohou provádět rodiče telefonicky na telefonním čísle mateřské
školy – 376 393 434 nebo osobně u hospodářky školní jídelny či učitelek mateřské školy.
Dítě je nutno omluvit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne, kdy školu nenavštíví. Pokud
dítě nebude omluveno daný den a předcházející den bylo v mateřské škole, bude mu tento den
započítán oběd.

IV.
ZÁVĚR
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je hospodářka školní jídelny.
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9 2018

V Borovech dne 30. června 2018
Zuzana Mastná
ředitelka školy

Příloha:
1. Výživové normy pro školní stravování (příloha č. 1. Vyhláška 107/2005 Sb.)
2. Finanční limity na nákup potravin (příloha 2 Vyhláška 107/2005)
3. Finanční normativ MŠ Borovy, stanovený k 1. 1. 2012
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Výživové normy pro školní stravování

Vysvětlivky
2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou
tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze
snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování
podílu tuků rostlinného původu.
3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu
průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U
sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Finanční limity pro nákup potravin

Věkové skupiny strávníků,
hlavní a doplňková jídla
1.

Finanční limity
Kč/den/strávník

Strávníci 3 - 6 let
snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře
Celkem (celodenní)
na nápoje

2.

7,00 až 13,00
6,00 až 9,00
14,00 až 25,00
6,00 až 9,00
12,00 až 19,00
45,00 až 75,00
3,00 až 5,00

Strávníci 7 - 10 let
snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře
Celkem (celodenní)

3.

9,00 až 15,00
7,00 až 12,00
16,00 až 32,00
6,00 až 10,00
14,00 až 25,00
52,00 až 94,00

Strávníci 11 - 14 let

snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře
Celkem (celodenní)
4.

10,00 až 16,00
7,00 až 12,00
19,00 až 34,00
7,00 až 11,00
15,00 až 27,00
58,00 až 100,00

Strávníci 15 a více let
snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře
Celkem (celodenní)
II. večeře

11,00 až 17,00
7,00 až 12,00
20,00 až 37,00
7,00 až 11,00
17,00 až 34,00
62,00 až 111,00
9,00 až 16,00

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a
strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup
potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
podle bodů 1 až 4.
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Příloha č. 3

Finanční normativy

/vsouladu spřílohou č. 2, Vyhlášky č. 107/2005 Sb.
(změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. súčinností dne 1. ledna 2012).

VÝŠE STRAVNÉHO
Výše stravného se řídí finančním limitem na nákup potravin. Do jednotlivých věkových skupin
jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedených věků.
Od l. ledna 2012 dochází ke změně výše stravného.

Věková skupina
strávníků
Přesnídávka
3 – 6 let
8,-- Kč
7 – 10 let
9,-- Kč

Finanční limit na nákup potravin
Oběd
Svačina
Pitný režim
15,-- Kč
8,-- Kč
3,-- Kč
16,-- Kč
9,-- Kč
3,-- Kč

Celkem
34,-- Kč
37,-- Kč

VBorovech dne 30. června 2018

Libuše Vizingrová
hospodářka ŠJ

Zuzana Mastná
ředitelka MŠ
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