Mateřská škola Korálek, Bobkova 766,
19800 Praha 9 – Černý Most, IČO 70884501, tel/fax 281918535,

Směrnice č. 7 - O školním stravování

1. Úvodní ustanovení
2. Organizace školního stravování a platby za stravování
3. Závěrečná ustanovení

1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky a další osoby
/zaměstnance/, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení dle
§ 122 školského zákona.

2. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování podle §119 školského
zákona. Dítě v MŠ má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno
navazující doplňkové jídlo, je- li ve třídě s celodenním provozem.
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje pro účely
stravování za pobyt ve školském zařízení.
Výše finančních normativů:
Stravování dětí 3-6- let: celoden Stravování dětí 7-10 let: celoden

ranní svačina
oběd
odpol. svačina
ranní svačina
Oběd
Odpolední svačina

Polodenní stravné nemáme.
Dále je v MŠ zaveden celodenně pitný režim.
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8,-Kč
20,-Kč
7,-Kč
9,- Kč
22.- Kč
7,- Kč

Stravování dospělých :

oběd

24,-Kč

Příslušnou vnitřní směrnicí FKSP je stanovena každým rokem výše příspěvku, kterým
je přispíváno na stravování zaměstnanců, která je od r. 2011 7.- Kč .
Stravování je poskytováno všem zaměstnancům, kteří odpracují v daném dni nejméně 4
hodiny. Na základě žádosti je stravování poskytováno starobním důchodcům, bývalým
zaměstnancům školy.
Na oběd dotovaný nemá nárok nepřítomný zaměstnanec. Po dohodě, lze poskytnout
zaměstnancům každý další oběd v jeho plné finanční režii, která činí 73,50 Kč.
Dále je možno poskytnout oběd v jeho plné režii pracovníkům školství, kteří vykonávají
inspekční činnost v našem zařízení.
Platby za stravné jsou strávníky hrazeny bezhotovostním převodem z účtů do 5. dne
v aktuálním měsíci.
Vyúčtování stravného je prováděno 2x ročně – únor, červenec.
Odhlašování stravování : děti –

v den nepřítomnosti do 8.00 hod. ráno na dobu
udané nepřítomnosti

dospělí -

v den nepřítomnosti do 12.00 hod na dobu udané
nepřítomnosti

3. Platnost směrnice je od 1.9.2017.

V Praze 30.8.2017

Bc. Olga Štěpánková
ředitelka MŠ Korálek
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