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 č.j.  ZSaMS 356/2022 – SM 34 - STRAVNÉ 
 
Změny vyznačeny červenou barvou  
 
 
Mateřská škola: 
 
8. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na 

potraviny ve znění vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování.  Strávníci se rozdělují do 
dvou skupin: 

 
I. stupeň  do 6ti let 
II. stupeň 7—10 let 

 
Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním  roce 
(od 1. 9. do 31. 8.) 7 a více let. Cena obědů je od  1. 1. 2023 stanovena takto: 

 
I. stupeň (do 6ti let):  přesnídávka  10 Kč 

   oběd   26 Kč 

   svačina  10 Kč 

 

II. stupeň (7 - 10 let):  přesnídávka  11 Kč 

    oběd  28 Kč 

   svačina  11 Kč 

 
9.  Odhlásit stravu je možné z důvodu nepřítomnosti dítěte přes aplikaci Stravné nebo v případě 

nemoci ještě ráno do 7,00 na tel. 499 433 050 (vedoucí školního stravování Michaela 
Benešová). 

 
10. Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve šk. zařízení, nelze 

 vydávat stravu domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. 
 
11. Při ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování 

ihned odhlásit z důvodu případného vyrovnání plateb za stravné. 
 
12. Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí-řádem školní jídelny, 
      ve kterém je upraveno stravování zaměstnanců školy. 
 Závodní stravování: pro zaměstnance ZŠ i MŠ platí stanovení stravného dle provozního 

řádu ŠJ – kategorie 15 let a více – 36 Kč/oběd. 
 
 
 
 
 
 



Telefon: 
739 454 939 

Url:       www.zsspindl.cz  
E-mail: zsspindl@zsspindl.cz  

Bankovní spojení: 
ČSOB 

Účet:                 
187773491/0300 

IČO: 
75111586 

 

 
 
 
13.  Cena stravy pro soukromou MŠ „ABLE“: 
        
         
Finanční norma na stravu:  
   
I. stupeň:  přesnídávka  10 Kč 

  oběd   26 Kč 

  svačina  10 Kč 

 

II. stupeň:  přesnídávka  11 Kč 

  oběd   28 Kč 

  svačina  11 Kč 

 
 
Ostatní náklady (věcná):                  
Přesnídávka    4,43 Kč 
Oběd     3 Kč 
Svačina    2,43 Kč 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Kontaktní telefon na školní jídelnu je: 499 433 050 (vedoucí školního stravování Michaela 

Benešová) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem: 

Přesnídávka   14,43 (15,43) Kč 

Oběd    29 (31) Kč 

Svačina   12,43 (13,43) Kč 
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Základní škola: 
 

12. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na 
potraviny ve znění vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování.  Strávníci se rozdělují do tří 
skupin: 

 
I. stupeň  7 – 10 let 

II. stupeň 11—14 let 
III. stupeň 15—18 let 

 
Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním  roce 
(od 1. 9. do 31. 8.) 11 nebo 15 let. Cena obědů je od 1. 1. 2023 stanovena takto: 

 
I. stupeň (7 - 10 let):    28 Kč 

II. stupeň (11 - 14 let):    32 Kč 

III. stupeň (15 - 18 let):    36 Kč 

 
13.  Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy přes aplikaci 

Stravné (do 7,00).  
V případě nemoci je možno odhlásit strávníka ještě ráno do 7,00 hodin 1. dne nemoci, viz 
výše nebo je možné 1. den nemoci oběd odebrat. 

 
14. Výdej do jídlonosičů je pouze v době od 11,30 do 11,45hod. 
 
15. Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve šk. zařízení, nelze 

 vydávat stravu domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. V případě, že žák nebo zaměstnanec 
 chce obědy odebírat, stává se automaticky cizím strávníkem a stravné za oběd zaplatí ve 
 výši celého normativu. 

 
16. Stravování cizích strávníků probíhá ve školní jídelně pouze od 11,15 -11,45 hod. 

Cena oběda od 1. 1. 2023 je 91 Kč. Finanční norma oběda je 40 Kč (viz směrnice č. 37 
k doplňkové činnosti) 

 
 
 
Ve Špindlerově Mlýně dne 9. prosince 2022 

 
 
 
 
 

Mgr. Petr Libřický, řed. školy 


