
 

 

 

 

Ředitel Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, 

příspěvkové organizace na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,   

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování vydává tuto směrnici: 

 

A. Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví výši stravného pro předškolní vzdělávání ve školní jídelně mateřské 

školy podle věkové kategorie dětí a stanoví podmínky splatnosti stravného. Školním 

stravováním se rozumí stravovací služby pro děti v mateřské škole dle § 122 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

B. Rozsah služeb školního stravování  

Dítě v mateřské škole ve třídě s celodenním provozem má právo denně odebrat oběd, jedno 

předcházející jídlo (přesnídávka) a jedno navazující doplňkové jídlo (svačina).  

 

C. Úplata za školní stravování ve školní jídelně mateřské školy  

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního normativu je 

určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, podle cen potravin v místě obvyklých.  

 

Strávníci 3 – 6 let     Strávníci 7 – 10 let  

Přesnídávka   7,-   Kč    Přesnídávka  8,-   Kč 

Oběd   22,- Kč    Oběd  23,- Kč 

Svačina  7,-   Kč    Svačina 8,-   Kč 

 

CELKEM  36,- Kč    CELKEM 39,- Kč 
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D. Podmínky splatnosti úplaty za stravování 

a) Úplata za stravování dítěte v mateřské škole je splatná do 20. dne předcházejícího 

kalendářního měsíce (např. v lednu je potřeba uhradit stravné na únor). 

b) Ředitel školy může s plátcem na základě závažných důvodů dohodnout jinou splatnost 

úplaty za stravování. 

c) Plátce uhradí úplatu za stravování dítěte v mateřské škole bezhotovostním bankovním  

převodem na určený bankovní účet organizace pod přiděleným variabilním symbolem.  

d) V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravování dítěte 

v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelem školy na jiném 

termínu úhrady, může ředitel školy, v souladu s ustanovením § 35, odstavce 1, písmeno d, 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte 

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.  

 

E. Závěrečná ustanovení 

a) Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j.: 2/2012 ze dne 10. 1. 2012.  

b) Uložení směrnice se řídí spisovým řádem školy.  

c) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2020.   

 

Ve Frýdlantu 7. 1. 2020 
 
 
 
 
 
        Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
                 Ředitel školy 
 


