
Mate  řská škola Vážany nad Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace,   

IČO 70982619

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA STRAVNÉ OD 1. 9. 2022 DO 31. 8. 2023

 Schválil: Eva Matušů – ředitelka v zastoupení

 Vypracoval: Hana Štanglová – vedoucí školní jídelny

 Účinnost ode dne: 1. 9. 2022

Směrnice ke stanovení výše úhrady za stravné zaměstnanců a dětí přijatých ke vzdělání 
v Mateřské škole Vážany nad Litavou, příspěvková organizace je zpracovaná na základě 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání a vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za stravování zaměstnanců a dětí v Mateřské škole 
Vážany nad Litavou, příspěvková organizace. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna 
podle MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění (dále jen Vyhláška 
o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Čl. 2

Rozsah stravování

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou podávána v prostorách školní jídelny. Kromě jídel 
připravuje školní jídelna i nápoje, které mají děti během celého dne v mateřské škole 
k dispozici dle individuálních potřeb v rámci podpory pitného režimu. Rozsah stravování je 
stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo 
vždy.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než
celodenní, má dítě právo odebírat jen jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem 
v době jejich pobytu v mateřské škole.



Čl. 3

Plátci

Úplatu uhradí zaměstnanec, zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole Vážany nad Litavou, příspěvková organizace. Způsob úhrady je zálohou 
na účet školy u KB 86 - 4170570207/ 0100 a to do každého 8. v měsíci pod přiděleným var.
symbolem.

Čl. 4

Výše úplaty

Strávníci 3 až 6 let

 Přesnídávka 10,-

 Oběd 27,-

 Svačina 10,-

 Nápoj (součást každého jídla+celodenní pitný režim)

 Celkem 47,-

Strávníci 7 až 10 let 

 Přesnídávka 10,-

 Oběd 30,-

 Svačina 10,-

 Nápoj (součást každého jídla+celodenní pitný režim)

 Celkem 50,-

Zaměstnanci

 23,- (15,- příspěvek FKSPČl. 5

Použití úplaty

Úplata bude použita k pokrytí nákladů za suroviny.

 Hana Štanglová - vedoucí školní jídelny  

Eva Matušů- ředitelka mateřské školy v zastoupení

Datum vložení: 30.08. 2022

Datum poslední aktualizace: 01.09. 2022

tel:86%20-%204170570207
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