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Přílohy:  

 

1) Školní jídelna ZŠ a MŠ Měčín zabezpečuje stravování: 

a) dětí mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina) 

b) žáků základní školy (oběd) 

c) pracovníků základní školy (oběd – závodní stravování – samostatná směrnice) 

d) cizích strávníků (oběd – doplňková činnost – samostatná směrnice) 

2) Školní stravování se řídí normami, průměrnou spotřebou potravin a finančními limity na 

nákup potravin stanovenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

ze dne 25. 2. 2005 ve znění pozdějších předpisů. 

3) Stanovená výše stravného od 1. 1. 2017: 

děti mateřské školy přesnídávka + na 

nápoje 
10,00 Kč 

oběd 17,00 Kč 

svačina 8,00 Kč 

celkem 35,00 Kč 

strávníci 7 – 10 let oběd 23,00 Kč 

strávníci 11 – 14 let oběd 25,00 Kč 

strávníci 15 a více oběd 25,00 Kč 

4) Rozhodujícím datem pro zařazení strávníka do věkové kategorie je 1. 9. daného školního 

roku a během tohoto školního roku zůstává strávník ve stejné věkové kategorii. 

5) Platba stravného se provádí zpětně za uplynulý kalendářní měsíc podle skutečně 

odebraných jídel. Platba musí být na účet školy nebo do pokladny školy přijata nejpozději 

do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Obědy je možno platit: 

a) ve výjimečných případech hotově u vedoucí školní jídelny v době od 7
00

 do 11
00

 

b) složenkou 

c) svolením k inkasu 

d) elektronicky 

6) V případě, že platba nebude na účtu školy nebo v pokladně školy do uvedeného termínu, 

nebude strávníkovi oběd vydán. Při nemožnosti uhradit stravné do uvedeného termínu je 

možné s ředitelkou školy dohodnout splátkový kalendář. 
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7) Omlouvání obědů mohou provádět rodiče a žáci telefonicky, osobně nebo písemně u 

vedoucí školní jídelny nebo u kuchařky den předem. Ve výjimečných případech je možno 

žáka omluvit do 8:00 hodin daného dne. Pokud nebude oběd včas odhlášen, musí strávník 

uhradit jeho cenu v plné výši. Po vícedenní absenci si musí žák obědy opět přihlásit! 

 

 

 ………………………………… 
 Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy 


