
 
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116, tel. 312 681 167 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Divadelní 1740, tel.: 312 247 326 
 

VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO STRAVOVÁNÍ A PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

Článek 1 - Stravování 
 
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. 2. 2005 došlo ke změně fyziologických a finančních 
norem pro strávníky MŠ. 
 
Děti ve věku 3 – 6 let: svačina 10,- Kč 
 oběd 22,- Kč 
 svačina 10,- Kč 
 celkem 42,- Kč 
 
Děti, které dovrší v daném školním roce věku 7 let: 
 svačina 10,- Kč 
 oběd 25,- Kč 
 svačina 10,- Kč 
 celkem 45,- Kč 
 
Dospělí platí za 1 oběd sazbu 35,-Kč. 
Každý dospělý strávník má nárok na 1 oběd v jednom pracovním dni, který má zaplacený 
v daném zařízení (v době nemoci, dovolené či jiného pracovního volna není na stravu v dané 
výši nárok). 
 

Článek 2 – Úplata za předškolní vzdělávání 
 
V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, bude od 
školního roku 2019/2020 vybíráno školné (úplata za předškolní vzdělávání) ve výši 590,- Kč. 
 
Dle ustanovení § 123 odst. 2 novely školského zákona platné od 1. 1. 2012 se poskytuje 
vzdělávání v posledním ročníku  MŠ zřizované státem, krajem, či obcí bezplatně. 
 
Novelou vyhlášky o předškolním vzdělávání byl zrušen odstavec 4 § 6, na základě kterého 
zákonnému zástupci dítěte, které nedochází do MŠ ani jeden den v kalendářním měsíci nebo 
dítěte, které ještě nedosáhlo 3 let věku, a kterému je délka docházky do MŠ omezena na 
dobu nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, je 
úplata od 1. 3. 2006 stanovena v plné výši. 
 
Při částečném uzavření zařízení (červenec, srpen, prosinec) se stanoví výše platby takto: 
Při provozu MŠ v rozsahu od 1 do 4 dnů nebude vybírán žádný poplatek.  
 
V opačném případě, tj. uzavření školy na maximálně 5 dnů v daném měsíci, bude úplata 
vybírána v plné výši. 
 
 



Článek 3 – Ostatní ustanovení 
 
Všechny platby –školné i stravné budou hrazeny bezhotovostním způsobem a to na účet 
2000926638/2010 , ve výjimečných případech hotově u vedoucí stravovny. 
 
Rodiče dostanou přidělený variabilní symbol, který bude spolu s dalšími údaji uvádět při 
bezhotovostních platbách. 
 
Na začátku každého měsíce dostanou rodiče pokyny k platbě od vedoucí stravovny, splatnost 
těchto částek je vždy k 15. dne v měsíci. 
 
Při opakovaném nezaplacení stravného či školného (po předchozím upozornění zákonného 
zástupce) může být dítě ze zařízení vyloučeno! 
 
Platnost směrnice od    1. 1. 2020 
 
Sociální případy: 
 
Osvobodit zákonného zástupce od povinnosti hradit poplatek za předškolní vzdělávání 
(školné) může ředitel školy správním předpisem (rozhodnutím), a to na základě doporučení 
místně příslušného sociálního odboru. 
 
 
V Kladně dne 1. prosince 2019 
 
 
 
 
 Mgr. Jaroslav Feřtek 

ředitel Základní školy a Mateřské školy Kladno 
Vodárenská 2116 

 


