Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace

STANOVENÍ VÝŠE STRAVNÉHO A
ORGANIZACE PLATEB VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Č.j.:
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Vypracovala:

Mgr. Simona Jakešová
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Schválila:
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Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.2.2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1.9.2016
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění,
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
1. Působnost a zásady směrnice
Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za stravování a organizaci plateb ve
školní jídelně.
Zásady směrnice:
- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.
2. Stanovení základní platby
Úplata za školní stravování je určená výší finančního normativu. Výše finančního normativu
je určená v rámci rozpětí finančních limitů stanovených podle cen potravin v místě
obvyklých.
Ceník stravného

Kč

MŠ celodenní do 6. let

33,-

MŠ polodenní do 6. let

27,-

MŠ celodenní 7. leté děti

36,-

MŠ polodenní 7. leté děti

29,-

7. - 10. roků oběd

21,-

11.- 14. roků oběd

24,-

15. let oběd

25,-

Svačinky – doplňkové jídlo

13,-

Cizí strávníci - oběd

56,-

3. Platba stravného
Strava se platí v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo bezhotovostně na účet školy zpětně do 5-tého
dne dalšího měsíce, odhlášené obědy jsou odečteny. Nebudou-li do stanoveného dne
zaplaceny, budou děti automaticky odhlášené.
Bezhotovostní platba na účet školy:




číslo účtu: 107-9865170237/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do poznámky uveďte: stravné a příjmení dítěte

Fakturou platící strávníci uhradí fakturu podle smlouvy.
4. Výdej stravy
svačiny

9.10 - 9.30 hod

cizí strávníci oběd

10.30 - 11.00 hod

žáci a zaměstnanci oběd

11.15 - 13.30 hod

5. Přihlášení strávníků
Zákonný zástupce dětí vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři ŠJ.
Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní
docházky. Přihlášení platí na dny školní docházky.
Zaměstnanci a cizí strávníci se přihlašují v kanceláři ŠJ.

6. Odhlášení obědů
Provádí se předcházející den do 11. 00 hod. na telefonním čísle : 530 512 267. Při náhlém
onemocnění si první den nemoci mohou zákonní zástupci žáka oběd vyzvednout za sníženou
cenu v ŠJ, v další dny mohou obědy odebírat za plnou cenu cizího oběda.
Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
7. Rozsah služeb školního stravování
Pro účely této směrnice se rozumí
a) hlavním jídlem oběd,
b) doplňkovými jídly přesnídávka, svačina,
c) obědem polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk ( salát, dezert, ovoce ).
Každé z jídel je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.
Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě
s celodenním provozem,
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové
jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,
včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
Žák základní školy má právo denně odebrat oběd.
8. Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vedoucí školní jídelny.

Kravsko, 1.2.2016

Mgr.Simona Jakešová
ředitelka školy

příloha:
- finanční limity pro nákup potravin
- přihláška ke školnímu stravování

Příloha č. 1 – Finanční limity pro nákup potravin
Finanční limity pro nákup potravin

Věkové skupiny strávníků,
hlavní a doplňková jídla
Strávníci 3 - 6 let

1.

snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře
Celkem (celodenní)
na nápoje

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

2.

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.

Finanční limity
Kč/den/strávník

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

