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PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ ŠJ RUSAVA 

  
Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novel. 1.4. 2008) o školním stravování a 

další platné legislativy vydává ředitelka školy podmínky pro:  

- poskytování školního stravování  

- přihlašování a odhlašování strávníků a jídel  

- organizaci výdeje jídel  

- způsob hrazení úplaty za školního stravování  

V nabídce školního stravování je hlavní jídlo, polévka, salát, pitný režim.  

K 1.9. 2015 vstoupilo vyhláškou 107/2005 Sb. a její novelizace v platnost Nutriční doporučení 

MŠMT ČR ke spotřebnímu koši (dále SK), který je závazný a vyjadřuje průměrnou měsíční 

spotřebu potravin podle věkových skupin strávníků a připravovaných jídel. SK je důležitou 

pomůckou pro sledování výživové hodnoty stravy (tj. obsah živin – tuků, sacharidů, bílkovin, 

vitamínů a minerálních látek) podávané ve školní jídelně a je zároveň měřítkem pestrosti stravy.  
PŘIHLÁŠENÍ ke stravování  
Stravu může odebírat žák školy a zaměstnanec školy, který je písemně přihlášený ke stravování. 

Formulář přihlášky ke stravování lze vyzvednout v kanceláři ŠJ (p. Kocfeldové tel. 775228390),          

u které pak odevzdá VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU s potvrzením inkasního příkazu. 

 

VÝDEJ stravy  
- 1130 – 1300 hod.  v jídelně  

 

Pokud strávník nedodrží výdejní dobu, nebude mu strava vydána.  

VYDANÉ JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ KONZUMACI!  

OBĚD  
Žáci a zaměstnanci jsou na oběd automaticky přihlášeni.  

V případě nepřítomnosti žáka ve škole je žák automaticky odhlášen. 

 
PLATBA STRAVY  
- inkasem z účtu strávníka k 20. dni každého měsíce.  

- po dohodě z vedoucí ŠJ v hotovosti v kanceláři 

Zákonný zástupce žáka a zaměstnanec na svém bankovním účtu provede příkaz Souhlas s inkasem na 

číslo účtu školy 181795155/0300 – viz přihláška, bez udání VS, SS, KS, pouze si stanoví limit, tj. výši 

finanč. prostředků, které vystačí na zaplacení stravy za daný měsíc.  

 

CENA STRAVNÉHO pro jednotlivé věkové skupiny (dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.)  

ŽÁK MŠ 2 - 6 let - přesnídávka 9,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 9,- Kč (celkem 42,- Kč)  

7 - 10 let - přesnídávka 10,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 10,- Kč (celkem 46,- Kč)  

ŽÁK ZŠ 7 - 10 let - oběd 26,- Kč  

11 - 14 let - oběd 28,- Kč  

15 – a více - oběd 36,- Kč  

Žákům mateřské školy bude současně strženo se stravným i školné (200,- Kč na měsíc) 

Každý strávník potvrzuje svým podpisem na Přihlášce ke stravování, že je obeznámen s 

Vnitřním řádem ŠJ a souhlasí s podmínkami stravování.  

Změna jídelníčku je vyhrazena. 

                                                                                                                              Mgr. Jana Podolová 

1.9.2019                                                                                                                   ředitelka škola 



 

 


