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  INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ – ŠK. R. 2022/2023 
 

Přihlášku ke stravování na šk. r. 2022/2023 řádně vyplněnou (neopomenout posun třídy, uvést variabilní 

symbol……….) odevzdat do 17. 6. 2022 třídnímu učiteli. 

. 

Od l. 9. 2022 cena potravin : 

Vyhláška č. 272/2021 Sb. 

 7 – 10 let                  Kč 36,-                        měsíční záloha       Kč 800,- 

11 – 14 let                 Kč 38,-                        měsíční záloha       Kč 840,- 

15 a více let               Kč 39,-                        měsíční záloha       Kč 860,- 

 

Zadat zvýšené měsíční zálohy v měsíci 08/2022 dle věku dítěte. Pokud žák dosáhne ve šk. roce 2022/2023 

(1.9.22-31.8.23) vyšší věkové hranice, platí od začátku roku vyšší sazbu. Platby musí být na účet školní jídelny 

23830621/0100 připsány nejpozději do 15. každého měsíce. 

Žák má nárok na stravování pouze prvý den nepřítomnosti ve škole .Pokud není dále odhlášen, zákonný 

zástupce je povinen uhradit kromě ceny potravin i provozní náklady, které činí Kč 53,- 

Na kartu strávníka jsou platby připisovány dle přidělených variabilních symbolů, proto je nutné variabilní 

symbol uvádět. (sourozenci mají shodný v. s.) 

Ve školní jídelně se dietní stravování nevaří (viz řád školní jídelny). 

Přeplatky za šk. r. 2021/2022 budou vráceny na příslušné účty v měsíci  07/2022. 

Pokud v průběhu školního roku nastala změna v účtu a nebyla nahlášena, žádám o upřesnění , aby  nedo- 

cházelo k opětovné vratce přeplatků na účet školní jídelny. 

Zakoupený čip je majetkem žáka, při ztrátě, poškození zakoupí čip nový -  Kč  115,--. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ 

Školní jídelna 

Od 20. každého měsíce bude automaticky předobjednán na následující měsíc všem strávníkům (vyjma 

doplňkové činnosti) chod č. 1. Podmínkou je dostatečný kredit na kartě strávníka. POZOR - na měsíc září  

předobjednávka obědů školní jídelnou  bude nastavena 24. 8. 2022. 

Škola odhlašuje automaticky pouze dny, které se týkají celé školy (ředitelské volno, prázdniny). 

 

Strávník 

Před začátkem každého měsíce (od 20. každého měsíce) provede důslednou kontrolu a změny 

v přednastavení  (přehlášení na chod č. 2, nemoc, lyžařský kurz, škola v přírodě,výlety…) 

Ukončení školního stravování (dočasné odhlášení ze stravování, přechod na jinou školu, stěhování..) nahlásit  

do školní jídelny 774 477 420 - vedoucí kuchyně vyřadí nebo zablokuje strávníka . 

Přihlášení, odhlášení stravy provést nejpozději do 12:00hod. na následující den. Přihlášení, odhlášení  

stravy na první den školního vyučování po dnech volna (prázdniny, ředitelské volno, svátky) provést vždy 

poslední den školního vyučování do 12:00 hod. před daným dnem volna.  

ZPĚTNĚ NELZE OPRAVY PROVÁDĚT! 

Oběd vydaný do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě. Školní kuchyně ručí za jídlo do okamžiku výdeje. 

 

S řádem školní jídelny na šk. r. 2022/2023 budete seznámeni na první třídní schůzce a bude vyvěšen ve školní 

jídelně, na stránkách školy a u hlavních vchodových dveří do ZŠ. 

 
V Brně 30. 5. 2022 

Vypracovala: Miluše Orletová 

Schválil: Mgr. Jakub Cimala 
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