
 
 

 

 

Školní rok 2022/2023 

(ceny jsou platné od 1. 1. 2023) 

 

1.   Žák se přihlašuje odevzdáním vyplněné přihlášky ke stravování podepsané zákonným zástupcem. 

 

2.    Každý strávník má přidělen vlastní VARIABILNÍ SYMBOL (tento VS zůstane přidělen  

       strávníkovi po celou dobu docházky do ZŠ a MŠ. Změna VS bude pouze při přechodu  

       z MŠ do ZŠ, kdy bude přidělen nový VS, který bude mít strávník přidělen až do konce  

       školní docházky. 

 

3.   Stravné se hradí zálohově měsíc předem, vždy do 25. dne předcházejícího měsíce 

      na bankovní účet školy č. ú. 30015 – 352 995 1379/0800. Vždy uvádějte   

     variabilní symbol strávníka, jinak platba nemusí být identifikována a     

     správně přidělena! 

      Platby v hotovosti u vedoucí školní jídelny v hlavní budově ZŠ a MŠ Bez hranic, Malcova 171, nejpozději  

     poslední pracovní den předcházejícího měsíce (v srpnu na září, v září na říjen atd.) 

Pokud zákonný zástupce neuhradí platbu v ZŠ                                                      

v daném termínu, nemá strávník nárok na oběd!!! 
 

 4.    Ceny stravného dle kategorií: 

       děti MŠ (3 – 6 let)     přesnídávka   11,- Kč                       děti MŠ (7 let)      přesnídávka  13,- Kč 

                                         oběd               30,- Kč                                                     oběd             32,- Kč                           

                                         svačina           11,- Kč                                                     svačina         13,- Kč 

                                         celodenní      52,- Kč                                                     celodenní     58, - Kč 

       

       žáci  ZŠ  (7 – 10 let)    oběd   32,- Kč 

       žáci  ZŠ  (11 – 14 let)  oběd   35,- Kč 

       žáci  ZŠ      (15 let)       oběd  37,- Kč 

                                         

5.   Výše úhrady odpovídá finančnímu normativu dané věkové kategorie a je shodný  

       s nákupní cenou potravin. Do kategorií jsou žáci zařazeni dle věku, kterého dosáhnou 

       v příslušném školním roce (vyhl. 107/2005 příloha 1). 

 

6.    Žák má nárok na školní oběd pouze v době jeho pobytu ve škole/školce 

       (Zákon 561/2005§119). Při každé nepřítomnosti je povinnost žáka/zákonného  

       zástupce oběd odhlásit ve školní jídelně (nestačí, když o nepřítomnosti žáka ví  

       pedagogický sbor). Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti, kdy může být 

       oběd vydán do vlastních, čistých nádob.  

 

7.    Odhlášení stravy na aktuální den je vzhledem k normování a výdeji surovin ze skladu  

        do 7,00 hodin, neodhlášené či pozdě odhlášené obědy propadají bez náhrady.  

 

8.    Vyúčtování stravného probíhá každý měsíc, na webu školy se zveřejňuje vyúčtování 

        (přeplatky/nedoplatky).       

 

 

 


