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1. Na stravování ve školní jídelně má nárok každý žák základní školy, každé dítě mateřské školy a 

všichni zaměstnanci školy. V případě volné kapacity se mohou přihlásit k odběru obědů i cizí 
strávníci. Každý strávník školní jídelny musí být řádně přihlášen. Každý strávník, popř. zákonný 
zástupce nezletilého strávníka, musí vyplnit a vlastnoručně podepsat Přihlášku ke stravování. 
Přihlášením ke stravování potvrzuje strávník nebo jeho zákonný zástupce, že byl seznámen 
s Provozním řádem školní jídelny a zavazuje se jej dodržovat. 

2. Úplatu za stravu lze platit bezhotovostně na účet č. 216746290/0600 v rozmezí od 1. do 20. dne 
daného měsíce. Variabilní symbol tvoří prvních šest číslic rodného čísla strávníka, specifický symbol 
je: 315. Do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení žáka či dítěte. Dále je možné platit 
stravu hotově u vedoucí školní jídelny v rozmezí od 15. do 20. dne daného měsíce, a to ráno od 7:00 
do 8:00 hodin nebo odpoledne od 12:00 do 14:00 hodin. 

3. Výše stravného je stanovena podle jednotlivých kategorií – viz tabulka níže. 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 
stanoveného věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2).  
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (zákon č. 561/2004 Sb. 
Školský zákon, par. 24). 

 
Kategorie strávníků Přesnídávka Oběd Svačina  Celkem 

Děti MŠ: 3-6 let 6,- Kč 17,- Kč 6,- Kč 29,- Kč 

Děti MŠ: 7-8 let 7,- Kč 19,- Kč 7,- Kč 33,- Kč 

Žáci ZŠ: 7-10 let  20,- Kč  20,- Kč 

Žáci ZŠ: 11-14 let  22,- Kč  22,- Kč 

Zaměstnanci  30,- Kč  30,- Kč 

Cizí strávníci  55,- Kč  55,- Kč 

 
4. Odhlášení stravy je možné osobně nebo telefonicky na tel. 608 064 016 u vedoucí školní jídelny, a 

to nejpozději do 13:00 hodin předchozího pracovního dne. Pozdější čas omluvy již není 
z provozních důvodů možné akceptovat. V době nepřítomnosti žáka, dítěte či zaměstnance je 
možné si pro stravu přijít s vlastními jídlonosiči v rozmezí od 10:30 do 11:00 hodin. Žák či dítě má, 
dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 Sb., nárok 
v případě nemoci pouze na jedno stravné, a to první den nepřítomnosti. Zákonný zástupce je 
povinen, v případě nepřítomnosti žáka či dítěte ve škole nebo v mateřské škole, stravu vždy 
odhlásit. Pokud tak neučiní, budou mu připočítány, kromě běžně účtované ceny, která pokrývá 
pouze nákup potravin, ještě ostatní režijní náklady, které činí 25,- Kč. Pro oběd si i v tomto případě 
může ve výše uvedené době přijít do vlastních jídlonosičů. 

5. Obědy se žákům, dětem a zaměstnancům vydávají ve dnech školního vyučování, a to v rozmezí od 
11:00 do 13:30 hodin. Skládají se z polévky, hlavního jídla, nápoje, popř. dezertu nebo ovoce. 

6. Jídelníček je uveřejněn vždy na aktuální týden, je vyvěšen na dveřích jídelny, v šatně mateřské školy 
a na webových stránkách školy. 

7. Strávníci – žáci, děti a zaměstnanci se stravují výhradně v prostorách školní jídelny, dodržují 
pravidla společenského chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí školní jídelny nebo 
kuchařek. 

8. Cizí strávníci si chodí pro obědy do vlastních jídlonosičů v rozmezí od 10:45 do 11:00 hodin. 


