
          Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí,           
        okres Blansko

                         Školní 446,  679 02   Rájec-Jestřebí
         telefon školní jídelna:  728 643 984, e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ MŠ
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně 
přesná pravidla a do určité míry určuje, jak by mělo vypadat složení školních. Obecné zmínky o školním 
stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 
107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Vyhláška stanovuje 
dva základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí. 
U dětí cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která jev souladu s finančním limitem 
na nákup potravin strávníků podle jejich věkové skupiny. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na
dobu školního roku (období od 1. 9. - 31. 8.).
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)
Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující 
hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují 
přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Před nástupem do MŠ Vás žádám o vyplnění přihlášky ke stravování / k dispozici na stránkách školy/, její
platnost je po celou dobu školní docházky v mateřské škole. Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte 
v kanceláři vedoucí stravování nebo v kanceláři ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko, případně zašlete 
e-mailem na serbouskova@zs-rajec.cz, nejpozději však do 30.6.2022.
Platby za stravné jsou prováděny bezhotovostně, formou inkasních plateb/ záloh/, ve prospěch účtu ZŠ 
a MŠ Rájec - Jestřebí, okres Blansko.

První splatnost inkasních příkazů prosím nastavte na 20.8.2022,s adekvátním limitem dle věku strávníka.
Číslo účtu pro zřízení inkasních plateb:  101274596/0300

Postup při přihlášení ke stravování:

Do 30.6.2022 vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování

Do 22.8.2022 nastavit souhlas s inkasem ve prospěch účtu 101274596/0300

Od 1.9.2022 bude probíhat stravování na základě zaplacených záloh

cena
stravování
celodenní

školné svačina oběd přesnídávka doporučený
limit inkasa

MŠ do 6 let 49,- Kč 400,- 11,- 27,- 11,- 1.500,- Kč

MŠ do 6 let
předškoláci

49,- Kč osvobozeni 11,- 27,- 11,- 1.100,- Kč

MŠ 7 let 51,- Kč - 12,- 28,- 11,- 1.200,- Kč

V případě, že inkaso v 08/2022 neproběhne, je možné po dohodě uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí 
stravování, případně jednorázovým vkladem s příslušným variabilním symbolem do 31.8.2022. Pokud 
nejsou na účtu strávníka peníze, strava není přihlášena. V případě neprovedení inkasních plateb není 
strávník přihlášen ke stravování ve školní jídelně a nemá nárok na dotovanou stravu. 

S případnými dotazy ohledně stravování se prosím obracejte výhradně na vedoucí stravování,  
Pavlína Serbousková,  telefon 728     643     984 nebo e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz   
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