
Obnovení provozu školní jídelny, úhrada stravného 

Od pondělí 20. listopadu 2017 obnovuje provoz školní jídelna. Jídelna bude prozatím ve 

zkušebním provozu a bude strávníkům připravovat pouze jeden druh hlavního jídla. 

 
UPOZORNĚNÍ  -  V době výdeje obědů je umožněn vstup do školní jídelny pouze strávníkům!!! 

Úhrada stravného na listopad (období od 20. 11. ) a prosinec 2017 

LISTOPAD (období  od 20.11. do 30. 11.) 

věková skupina stravné*počet dní celkem (v Kč) 

7 – 10 let 26,- x 9 234 

11 – 14 let 28,- x 9 252 

15 a více let 31,- x 9 279 

dospělí 31,- x 9 279 

PROSINEC  

věková skupina stravné*počet dní celkem (v Kč) 

7 – 10 let 26,- x 15 390 

11 – 14 let 28,- x 15 420 

15 a více let 31,- x 15 465 

dospělí 31,- x 15 465 

 

Obědy je možné uhradit: 

a) v hotovosti v dočasné kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod A v přízemí před vstupem do 

školní jídelny) od úterý 14. 11. do čtvrtka 16. 11. vždy od 7:30 do 11:00 hod. a od 11:30 do 

14:30 hod.; prozatímní telefon vedoucí ŠJ- 607 957 728 

b) inkasem z účtu – strávníkům, kteří mají inkasní přeplatek za měsíc červen 2017, bude 

tento převeden na úhradu stravného za měsíc listopad 2017. 

Úplata za školní stravování (výše stravného) 

     V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 25. února 
2005, v platném znění, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, 
ve kterém dosahují níže uvedeného věku.                                                                                   
Období školního roku 2017/2018 trvá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. 

Věková skupina strávníků Výše stravného (1 hlavní jídlo) 

7 – 10 let 26 Kč 

11 – 14 let 28 Kč 

15 a více let 31 Kč 

 

Od úterý 14. 11. 2017 je možno v kanceláři ŠJ zakoupit  bezkontaktní čip pro objednávání a 
výdej obědů. 
Čip lze nosit na klíčích a má dlouhou životnost (záruka 9 let). Finanční hotovost za čip bude 
vrácena pouze po ukončení stravování nebo ukončení školní docházky, pokud čip nebude 
vizuálně ani mechanicky poškozen. 
Cena bezkontaktního čipu 115,- Kč, příp. stravovací (kreditní) karty 40 Kč. 


