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ZZVVÝÝŠŠEENNÍÍ  CCEENNYY  SSTTRRAAVVNNÉÉHHOO  OODD  11..  99..  22002222  ––  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLAA  

 
Vážení rodiče,  
z důvodu stále narůstajících cen potravin, jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny stravného od 1. 9. 2022: 

 

VVĚĚKKOOVVÁÁ  KKAATTEEGGOORRIIEE  CCEENNAA  ZZAA  OOBBĚĚDD  NNAA  DDEENN  

 7-10 let 29 Kč 

11-14 let 31 Kč 

   15+ let 33 Kč 

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je dítě zařazeno do věkové kategorie dle věku,  
který dosáhne v daném školním roce, tj. v období od 1. září do 31. srpna. 

  

  

SSTTÁÁLLEE  PPLLAATTÍÍ,,  ŽŽEE::  
 odhlášení stravy musí být provedeno do 14.00 h předešlého dne,  

 výběr obědu na oběd č. 2 je možný nejpozději 2 dny předem do 14.00 h a to buď na webových stránkách 
školy, nebo přes terminál ve školní jídelně, 

 při méně než 30 přihlášených strávnících se oběd č. 2 nevaří a zůstává přihlášený automaticky oběd č. 1, 

tato skutečnost bude zaznamenaná v jídelníčku na webových stránkách školy --  PPRROOSSÍÍMM  SSLLEEDDUUJJTTEE  ZZMMĚĚNNYY, 
 na oběd č. 1 je dítě přihlášeno automaticky, dle potřeby odhlašujte nebo provádějte výběr, 

 první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je považován za pobyt ve škole, proto je možné si 
dotovaný oběd vyzvednout do nosiče od 11.00 do 11.30 h (nejsou přípustné skleněné nádoby), další den 
nemoci dítěte oběd musíte odhlásit, 

 každý strávník obdržel ZDARMA čip, v případě ztráty si strávník musí koupit čip nový u vedoucí školní jídelny; 
po ukončení stravování je povinností strávníka čip odevzdat, 

  DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ::  VV  PPŘŘÍÍPPAADDĚĚ  NNEEPPŘŘÍÍTTOOMMNNOOSSTTII  DDÍÍTTĚĚTTEE  OOBBĚĚDDYY  OODDHHLLAAŠŠUUJJTTEE,,  ZZBBYYTTEEČČNNĚĚ  PPRROOPPAADDAAJJÍÍ..  PPOOKKUUDD  NNEEMMÁÁTTEE  

PPŘŘIIHHLLAAŠŠOOVVAACCÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  DDOO  SSTTRRAAVVOOVVAACCÍÍHHOO  SSYYSSTTÉÉMMUU  NNAA    SSTTRRÁÁNNKKÁÁCCHH  ŠŠKKOOLLYY,,  NNAAPPIIŠŠTTEE  EEMMAAIILL,,  PPOOŠŠLLUU  VVÁÁMM  JJEE..  

 prosím o úpravu limitu inkasa u vaší banky pro strhávání stravného: 
 7-10 let limit 700 Kč 
 11-14 let  limit 700 Kč 
 15+ let  limit 800 Kč 

 

 
 
V Blansku dne 31. 5. 2022 

 
 

 
 

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA   Bc. Silvie Opluštilová 
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