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1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy a závodní 

stravování zaměstnanců. 

2. Školní stravování se řídí Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, 

výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů 

na nákup potravin stanovenými v příloze Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování 

v platném znění. 

 

3. Stravování zaměstnanců upravuje Vyhláška č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování 

v platném znění. 

 

4. Informace o školní jídelně: 

Provoz školní jídelny: 11:30 – 13:30 

Vydávání obědů pro žáky se řídí rozvrhem hodin 

 

5. Stanovená výše stravného: 

Podle vyhlášky jsou strávníci zařazeni do kategorie podle věku na celý školní rok (jestliže dítě 

dosáhne daného věku v období 1. září – 31. srpna, je zařazeno do dané věkové skupiny po celý 

školní rok). 

    

Věkové skupiny strávníků Ceny stravného v Kč Věkové skupiny strávníků Ceny stravného v Kč 

Hlavní a doplňková jídla   Hlavní a doplňková jídla  

1. Strávníci do 6 let   2. Strávníci 7 - 10 let   

přesnídávka 10 přesnídávka 11 

oběd 24 oběd 29 

svačina 10 svačina 11 

      

3. Strávníci 11 - 14 let  Závodní stravování  

oběd 32 oběd 32 

    

Cizí strávníci 86   

 

6. Školné 

Mateřská škola: 320 Kč 

V případě nepřítomnosti po celý měsíc se platí školné ve výši 240 Kč. 

Děti, které dosáhly v předchozím školním roce věku 5 let, školné neplatí. 

Školní družina: 100 Kč 

  

Výše měsíčních záloh 

Mateřská škola – celodenní provoz (strava + školné)  Mateřská škola – předškoláci                           

(pouze strava) 

Děti 3 – 6 let: 1200 Kč      Děti 3 – 6 let: 880 Kč 

         Děti 7 – 10 let: 1020,- Kč 

Základní škola (stravné + poplatek za školní družinu) 

Žáci 7 – 10 let: 680 Kč  Žáci 11 – 14 let: 740 Kč 

 

7. Odhlašování stravného 

Stravné se odhlašuje den předem do 14:00 hod výhradně formou SMS na tel. číslo: 777 720 

688. První den nemoci si lze stravu vyzvednout do jídlonosiče. 



Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 

 

Vnitřní řád školní jídelny                   strana 3 z počtu 3 

8. Způsob úhrady stravného: 

Platí se bezhotovostně na účet č. 4355593309/0800 vždy do 25. dne předchozího měsíce 

(např.: na měsíc říjen se platí do 25. září). Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol, který 

přidělí vedoucí jídelny a je platný po celou dobu stravování v ZŠ a MŠ Přísnotice. Stravné se 

platí od září (platba 2 x) do května.  

 

9. Neplacení záloh na stravné 

Jestliže není uhrazena záloha na stravné v termínu splatnosti, je zákonným zástupcům zaslán 

informativní email. V případě nedoplacení zálohy, rozhodne ředitelka školy o vyloučení žáka 

ze školního stravování.  

 

10. Vyúčtování  

V červenci a srpnu proběhne vyúčtování a vrácení případných přeplatků na účty uvedené 

v přihlášce ke stravování. 

 

11. Na dotovaný oběd mají žáci dle §119 Školského zákona nárok v době jejich pobytu ve škole.   

Při onemocnění žáka si mohou rodiče v první den nemoci vyzvednout stravu do přineseného 

jídlonosiče. Od druhého dne nemoci si žáci mohou zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí 

strávníky. 

 

12. Rodiče dítěte jsou povinni: 

• Odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke stravování 

• Dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

 

13. Dohled nad strávníky vykonává pověřený zaměstnanec. Strávníci jsou povinni řídit se 

provozním řádem, pokyny zaměstnanců organizace. Strávníci se chovají ve školní jídelně tiše 

a ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.   

 

14. Jídelní lístek je sestavován podle zásad zdravé výživy, vyvěšen před jídelnou a zveřejněn na 

webu www.skolaprisnotice.cz.  

 

15. V případě nejasností a připomínek se obraťte na vedoucí školní jídelny nebo ředitelku školy. 

 

16. Přílohou provozního řádu je kalkulace mzdových a režijních nákladů na jeden oběd. 

 

17. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na webových stránkách www.skolaprisnotice.cz a 

v chodbě u školní jídelny. 

 

 

 

V Přísnoticích dne 25. 8. 2021 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________              

Jitka Lipská      Mgr. Jana Bystrzonovská 

   vedoucí stravování  ředitelka školy  

 

http://www.skolaprisnotice.cz/

