
Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Brno 

 

 

 

Směrnice - Provozní řád školní kuchyně od 1.1.2019 

 

Tato směrnice vychází ze zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

v platném znění, vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 105/2008 Sb., ve znění 

vyhlášky 107/2008 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v organizačních složkách státu a státních organizacích v platném znění, 

z vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ze Školského zákona 

v aktuálním znění. 

 

Závodní stravování je zajištěno ve vlastním zařízení organizace. /Považuje se i 

realizované formou služby/. 

 

Náklady na provoz (to jsou věcné, osobní a další režijní náklady) hradí 

organizace v plné výši na vrub nákladů hlavní činnosti. Tyto náklady jsou  

současně považovány za daňový výdaj (§ 24 odst. 2 písm. J bod 4 zákona č. 

586/1992 Sb., zákona o daních z příjmu). 

 

Strávníci-zaměstnanci hradí v plné výši náklady na potraviny snížené o 

příspěvek z FKSP, který je limitován maximálně do výše 50% nákladů na oběd. 

V  MŠ činí 10,- Kč na osobu a den. 

 

 

Organizace poskytuje strávníkům jedno hlavní jídlo během stanovené pracovní  

směny, pokud jejich přítomnost v práci  během této směny trvala aspoň 3 

hodiny. Další hlavní jídlo poskytne organizace zaměstnanci v případě, že jeho  

odpracovaná směna by byla  stanovena nejméně na 10 hodin. 

 

Závodní stravování za sníženou cenu je určeno vlastním zaměstnancům 

Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace. 

 

 

 

Zaměstnanec organizace, který se přímo podílí na přípravě nebo výdeji jídel, 

uhradí za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo, 

pokud neprokáže, že se v tomto stravovacím zařízení nestravuje.  

 

Veškeré náklady na přípravu hlavních jídel hradí organizace výnosy ze 

závodního stravování. /Rozumí se platby od strávníků a příspěvek z FKSP/. 

 



 

O nákladech a výnosech ze závodního stravování účtuje organizace na účtech 

nákladů a výnosů. 

 

Příspěvková organizace provádí peněžní operace hlavní činnosti na běžném 

účtu . Stravování  má svůj samostatný běžný účet č.16630621/0100 

 

Stravné se platí hotově nebo trvalým příkazem vždy do 15. dne v měsíci na 

tentýž měsíc. Rodiče jsou povinni dítě odhlásit nebo přihlásit na stravu do 11 

hodin předcházejícího dne osobně nebo telefonicky - 543 250 668, 603 169 

937.  Přihlašování a odhlašování dětí mohou rodiče MŠ Hněvkovského, PO  

provést též na mail jidelna@hnevkovskeho.cz. Pokud tak neučiní, mohou si 

při onemocnění dítěte vyzvednout stravu 1. den nepřítomnosti v 11,30 do 

jídlonosiče nebo nádob hygienicky nezávadných. Pokud rodiče dítě 

neodhlásí, jsou povinni hradit věcné i osobní náklady, které tímto vznikly. 

 

Rozpis cen stravného: 

 

Druh jídla:                  Strávníci 2-6 let                Strávníci 7-10 let 

Přesnídávka                              7 ,-                                     8,- 

Oběd                                       20,-                                    22,- 

Svačina                                     6,-                                      7,- 

celkem denní                          33,-                                    37,- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vyúčtování stravného a vrácení přeplatků se uskutečňuje na konci školního 

roku do 15.7. Dále v mimořádných případech na žádost rodičů kdykoliv, 

pokud vznikne vyšší přeplatek. Při ukončení školní docházky se vyúčtování a 

vrácení přeplatků provede do 31.8.     

   

Dle vyhlášky 107/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů  o školním 

stravování a dle Školského zákona § 122 se mohou konzumovat jídla pouze 

v provozovnách školního stravování. Proto upozorňujeme rodiče, 

pokud si chtějí dítě vyzvednout po obědě, aby si odpolední svačinky 

odhlašovali den předem do 11 hodin. 

 

     Pokud je dítě přítomno v MŠ musí se vždy stravovat. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jidelna@hnevkovskeho.cz


 

 

 

 

Výdej stravy: přesnídávka  9,00  -  9,30 

                 oběd             11,45 - 12,15 

                 svačina         14,45 - 15,15 

                  

 

 

 

 

 

    V Brně dne 17. prosince 2018 

    


