Aktualizace programu Organizace – podzim 2014
Úprava předpisu Zákony - přidány odkazy na právní normy
Předpis č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů.
Předpis č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů.
Předpis č. 1169/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října
2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES)
č. 608/2004 Text s významem pro EHP.

Nový předpis - Sleva na dani o výdaje za pobyt dítěte v mateřské škole
Pojednání, které uvádí právní normy a jejich konkrétní odstavce, podle kterých je povinné vydání
potvrzení o výši poplatků za dítě umístěné v mateřské škole. Pro uživatele programu Stravné
obsahuje též stručný návod, jak výši těchto poplatků vytisknout pro konkrétního strávníka.
Současně je v programu Organizace nový vzorový dokument Potvrzení o výši výdajů za pobyt
dítěte v MŠ, který lze vytisknout a vyplněný poskytnout rodičům dítěte.

Nové Vzorové dokumenty
Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v MŠ
V souladu se Zákonem České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a se Zákonem č.
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
musí zařízení předškolního vzdělávání (mateřská škola) poskytnou potvrzení o výši poplatků za
umístění dítěte v příslušném zařízení. K tomu lze použít tento vzorový dokument.

Oznámení o změně alergenů
Tiskopis, který je možné vyvěsit na místo výdeje, pokud dojde ke změně obsahu alergenů ve
vydávaném jídle oproti původnímu seznamu alergenů uvedenému v době objednávání stravy na
jídelníčku. Můžeme vytisknout oznámení o přidání alergenu či oznámení o odebrání alergenu.

Přepočet množství surovin do receptury
Jednoduchý nástroj pro přepočet množství suroviny při tvorbě nové receptury. Z celkového
množství vydávané suroviny pro určitý počet strávníků spočítá požadované množství suroviny pro
sestavení receptury.

