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zákonné zástupce dětí 
 

Ředitelka Mateřské školy Petroupim, Petroupim 49, 256 01 Benešov na základě Zákona 

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

4vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání a Vyhlášky 107/2005 Sb., o 

školním stravování vydává tuto směrnici.  

 

Úvodní ustanovení 

 

Tato směrnice stanoví způsob, rozsah a další podmínky pro poskytování stravování. V zařízení 

školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské 

škole.  

(Zákon 561/2004 Sb. §119) 

 

Organizace školního stravování 

 

Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem způsob a 

rozsah stravování. 

Rozsah stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. 

(Vyhláška č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání §4) 

Do mateřské školy je zakázáno přinášet dětem vlastní jídlo a pití z hygienických důvodů. 

Výjimkou jsou děti, které mají potvrzení od lékaře. 

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne. 



 

Podmínky pro poskytování školního stravování 

 

Organizace a rozsah školního stravování v MŠ a úplata za školní stravování se řídí zvláštním 

právním předpisem – Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování. 

 

 

1) Způsob hrazení úplaty za školní stravování 

Stravné se platí následující měsíc po odebrání. 

 

2) Možnosti hrazení stravného 

INKASEM – stravné je strháváno 20. – 25. den v měsíci, inkasní příkaz je platný po celou dobu 

docházky dítěte do školy. 

V HOTOVOSTI – do 25. dne v měsíci 

 

3) Při neuhrazení stravného (Opakovaná výzva)  

Bude postupováno podle Školského zákona 561/2004 Sb., § 35 odst. d) 

 

4) Podmínky odhlašování strávníků a jídel 

Rodič je povinen řádně odhlašovat dítě ze stravování. 

 

 

Způsob odhlašování: 

Telefonicky:  704 407 273 (školní jídelna)  

           724 843, 802 (modrá třída) 

           704 231 923 (zelená třída) 

 

 

 

 



Provoz školní jídelny: 7.00 – 15.30 hodin 

Výdej ranní přesnídávky: 8.20 – 9.00 hodin 

Výdej obědů: 11.20 – 13.00 hodin 

Výdej odpolední svačiny: 14.30 – 15.00 hodin 

 

Ceník stravného: 

 MŠ Petroupim 

Ranní přesnídávka 11 Kč 

Oběd 31 Kč 

Odpolední svačina 11 Kč 

Celkem 53 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi 1. 9. 2022      Lucie Papežová, Dis. 

               ředitelka MŠ 


