Informace školní jídelny:
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, stanovených v příloze vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním
stravování.
Stravování zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Strunkovice nad Bl. (závodní
stravování) upravuje Vyhláška č. 17/2008 Sb. O nákladech na závodní stravování a Směrnice
o závodním stravování.
Stravování cizích strávníků je upraveno Směrnicí k provádění doplňkové činnosti.
Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí ve Školní jídelně Strunkovice nad Blanicí.

Cena obědů od 1. 9. 2019:
Strávníci do 6 let věku (MŠ)
přesnídávka
9,-- Kč
oběd
16,-- Kč
svačina
9,-- Kč
Dovrší-li dítě v MŠ ve školním roce věku 7 let, částka se zvýší.
přesnídávka
10 ,-- Kč
oběd
23,-- Kč
svačina
10 ,-- Kč
Strávníci
6 let
oběd
16,-- Kč
Strávníci 7 – 10 let
oběd
23,-- Kč
Strávníci 11 - 14 let oběd
25,-- Kč
Strávníci 15 a více let oběd
26,-- Kč

34,-- Kč

43,-- Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním
roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.
Závodní stravování
Cizí strávníci

oběd
oběd

32,-- Kč
65,-- Kč

Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ podle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb. o
školním stravování nárok pouze v době jejich pobytu ve škole. V ostatní dny nepřítomnosti ve
škole, nebo jsou-li o prázdninách v družině nebo při ředitelském volnu apod., na stravování
nárok nemají a nemůžou dotovanou stravu ze školní jídelny odebírat.

Doba výdaje obědů:
Od 11,00 hod do 11,20 hod
Od 11,20 hod
Od 11,30 hod do 13,20 hod

pro cizí strávníky
pro MŠ (je též dováženo do MŠ)
pro ZŠ (řídí se rozvrhem hodin)

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Strunkovice
nad Blanicí. Cizí strávníci si jídlo odnášejí v jídlonosičích domů. Pouze zaměstnanci Městyse
Strunkovice nad Blanicí se stravují ve školní jídelně a to časově odděleni od žáků.
Kdo nemá možnost dostavit se v době výdeje, může předat jídlonosiče do jídelny během dne
(od 7,00 do 11,00 hodin) nebo den předem.
V průběhu vydávání obědů mimo stanovený čas se do jídlonosičů nevydává.

Úhrada stravného:
Hotově – u vedoucí školní jídelny vždy první středu v měsíci v čase od 7,00 do 12,00 hod.
Bezhotovostním převodem na účet č. 267041696/0300 do 10. dne v měsíci.
Informaci o výši úhrady obdrží každý strávník na e-mail nebo osobně v kanceláři školní
jídelny.
Bezhotovostně fakturou – pro DD Žíchovec

Přihlašování a odhlašování obědů:
Obědy je možné přihlásit a odhlásit den předem do 12,00 hod osobně, telefonicky na tel:
388 327 121, mailem na adrese: skolnijidelna.strunkovicenadbl@seznam.cz.
Při onemocnění strávníka z řad žáků ZŠ si lze první den nemoci vyzvednout oběd do
jídlonosičů (u dětí MŠ tato možnost není).
V následujících dnech je každý rodič (zástupce) nemocného žáka povinen odhlásit jej ze
stravování (§ 4 vyhl.107/2005 Sb.) V případě, že tak neučiní, bude mu účtována plná
cena oběda, tj. jako cizím strávníkům.
Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům vždy při placení obědů za daný měsíc.
Nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, který
odpracoval ten den minimálně 3 hodiny. Zaměstnanec je povinen na dobu nemoci, dovolené a
služební cesty odhlásit oběd. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit částku do plné výše ceny
oběda. Na tyto dny si může zakoupit za cenu stanovenou pro cizí strávníky.
Dne 1. 9. 2019

