
 
 
 
 
 
 

 
V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění 

a vzhledem k vývoji finančního porovnání 
 

s účinností od 1. 1. 2023 bude v mateřské škole 
Kameňáček stanovené stravné výši: 

 
strávníci do 6 let 7 – 10 let 

přesnídávka 11,- Kč 11,- Kč 
oběd 23,- Kč 24,- Kč 

svačina 11,- Kč 11,- Kč 
celkem: 45,- Kč 46,- Kč 

 
 §1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění 
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 této vyhlášky a 
rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 výše uvedené 
vyhlášky. 
 Z toho vyplývá ustanovené, že jsou děti rozděleny do věkových skupin strávníků na 
dobu školního roku (od 1. 9. příslušného školního roku do 31. 8. příslušného roku), ve 
kterém dosahují daného věku. 
 
 § 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. v platném znění 

       Dítě v MŠ má právo denně odebrat: 
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno 

celodenně 
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno doplňkové jídlo je-

li vzděláváno polodenně. 
       Z toho vyplývá: bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu, a  
       tudíž mu nebude ani tato svačina započítána, bylo-li řádně do 8,00h. nahlášeno, že 

dítě bude odcházet po obědě. 
       Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po 
       předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačiny. 
 
 
Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že pokud během roku dojde ke zdražení potravin a energií 
mateřská škola si vyhrazuje právo opět na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou 
vyhlášku. 
 
 V Ústí nad Labem 21. 12. 2022 
                                                                             Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka 
                 Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,                                                                                             
                                                                                                    Kamenná 1430/1, příspěvková organizace 
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