
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

Výdej stravy:  

Strava se vydává pro žáky ZŠ a MŠ od 11,45 do 13,30 hod.  

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!!! 
Stravování žáků v době nemoci nebo jiné nepřítomnosti: 

Podle zákona č.561/2004Sb. Školský zákon, § 122 odstavce 2, § 117 odstavce 1 písmeno b) a c) a 

v souladu s vyhláškou č. 107/2005Sb., jsou rodiče povinni odhlašovat děti v době nemoci a jiné 

nepřítomnosti. První den nemoci si mohou oběd vyzvednout v době od 12,00 do 13,00 hodin do 

vlastního jídlonosiče (čisté nádoby), jinak propadne bez povinnosti oběd proplácet. Pokud další dny 

obědy nebudou odhlášeny, jsou rodiče povinni doplatit oběd do plné částky (tj. plus 28,- Kč 

k částce oběda) za každý neodhlášený den nepřítomnosti. Žáci se tak v době nemoci stanou cizími 

strávníky a bude jim stanovena cena bez dotace.  

 

Přihlášky a odhlášky: 

Strava bude přihlášena až po nahlášení a řádném zaplacení. Strávník má možnost výběru různých 

dnů odebrání svačinek a obědů. Strávníci, kteří platí inkasem z účtu, mají stravu přihlášenou 

automaticky. Strava se odhlašuje den dopředu do 14,00 hodin – telefonicky na čísle 734 471 557, 

osobně v kanceláři ŠJ, přes internetový portál www.strava.cz  nebo            e-mailem na adrese 

sj.bohdikov@seznam.cz   

(zpráva musí obsahovat jméno strávníka a přesné dny, kdy ho odhlásit a musí být zpětně potvrzena). 

Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu náhradu neposkytujeme. 

 

Způsob placení:  

1) Hotově:  

Poslední pracovní týden v předchozím měsíci od 7,30 do 14,00 hodin.   

2) Inkasem z účtu: 

Strávník si nechá u svého peněžního ústavu potvrdit souhlas  platbou inkasem              

(formulář je k dispozici na internetových stránkách ZŠ a MŠ Bohdíkov nebo v kanceláři ŠJ) 

na naše číslo účtu, které je uvedeno na tiskopise. Poté donesou potvrzený tiskopis do školní 

jídelny. 

NE trvalý příkaz!!! 

Přeplatky z odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením od další platby. 

 

Neuhrazená strava: 

Při neuhrazení stravy vedoucí školní jídelny vystaví písemnou upomínku. Po opakovaném neuhrazení 

bude strávníkovy okamžitě pozastaveno stravování, případně podáno k exekučnímu řízení. 

 

Ceny obědů a svačinek: 

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování jsou stanoveny finanční limity a 

normativy. Žáci se dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce        (období 

od 1. 9. do 31.8.). 

 

Kategorie ZŠ   7 - 10 let      28,- Kč / oběd 

Kategorie ZŠ  11 - 14 let     32,-   Kč / oběd 

Cena svačinky je pro všechny kategorie ZŠ stejná :    18 ,- Kč 

Oběd pro cizího strávníka                                            64,-  Kč 

 
Kategorie MŠ  3 – 6 let      přesnídávka:   9,-  Kč + 3,- Kč pitný režim 

                                           oběd:              20,- Kč 

                                           svačina:           9,-  Kč 

                                                                  41,- Kč / celodenní stravné 
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Kategorie MŠ  6 – 7 let       přesnídávka:   9,-  Kč + 3,- Kč pitný režim 

                                            oběd:             28,-  Kč 

                                            svačina:           9,-  Kč 

                                                                   49,- Kč / celodenní stravné 

 

Koeficienty a receptury pro normování jídel: 

Nová vyhláška nestanoví směrné receptury používané ve školním stravování. Nadále respektujeme 

koeficienty přepočtu stravovaných dle receptur pokrmů pro školní stravování (autor K.Karásek). 

Dávka masa pro věkové skupiny je v syrovém stavu 3 - 6 let 50g, 7 - 10 let 70g, 11-14 let 80g a cizí 

strávníci 90g. 

 

Úplata MŠ a ŠD na příslušný měsíc se hradí současně se stravným. Je automaticky přičtena k ceně 

stravného. Výše úplaty je stanovena dle Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 

v MŠ a stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD. 

 

Informace platné k 1. 1. 2022                                   

  

                                                                                              Milena Dokoupilová 

                                                                                             vedoucí školní jídelny 

 


