
Informace pro strávníky ŠJ ZŠ a MŠ Spálov
 Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání řádně vyplněné přihlášky (ke stažení níže)

Přihlášky ke stravování lze také vyzvednout u vedoucí školní jídelny.
Na neúplně vyplněnou přihlášku nebude brán zřetel. 
Nově přijaté děti MŠ a žáci ZŠ odevzdají řádně vyplněnou přihlášku nejpozději do 26. 6. 2023 
do 14,00.
Osobně u vedoucí školní jídelny (v ZŠ) nebo elektronicky na E-mail – katerina.robova@zsspalov.cz
Děti a žáci, kteří se stravovali v     loňském roce   pouze potvrdí (telefonicky, osobně) vedoucí 
školní jídelny, že nedošlo k žádným změnám. (Nejpozději do 26. 6. 2023 – 14.00).
V     případě jakýchkoliv změn   (bydliště, kontaktní údaje apod.) – se vyplňuje a odevzdá nová 
přihláška ke stravování na nový školní rok a to nejpozději do 26. 6. 2023 – 14.00.

 Obědy jsou vydávány pouze strávníkům, kteří odevzdají vyplněnou přihlášku ve školní 
jídelně.

 Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. 
Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.
Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, 
které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Školní jídelna při ZŠ Spálov

Věk žáka Cena oběda dotovaného Plná cena
7 – 10 let 25 Kč 71 Kč
11 – 14 let 27 Kč 73 Kč
15 let a více 29 Kč 75 Kč

Školní jídelna při MŠ Spálov

Jídlo Děti MŠ 6 let Děti MŠ 7 let
Přesnídávka     9 Kč   10 Kč
Oběd   20 Kč   22 Kč 
Svačinka     8 Kč     9 Kč
Cena celkem   37 Kč   41 Kč
Plná cena 119 Kč 123 Kč

 Úhrada stravného ve školní jídelně.
Pouze bezhotovostně z účtu zákonného zástupce – svolení k inkasu (ke stažení níže)
Platby budou pravidelně strženy k 15 dni v měsíci – vyúčtování bude vždy za aktuální celý 
měsíc, snížené o odhlášky z předešlého měsíce.
Doporučené limity pro jednoho strávníka ZŠ 800 Kč, MŠ 1000 Kč.
Pokud je strávník nebo zákonný zástupce více než 60 dní v prodlení s úhradou stravného, 
dochází k pozastavení stavování strávníka.

 Děti/strávníci jsou každý měsíc automaticky přihlášeni ke stravě kromě prázdnin a 
ředitelského volna.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat své děti ze
stravování  v  době  jejich  nepřítomnosti ve  školském  zařízení  (návštěva  lékaře,  nemoc,
exkurze,  výlety,  soutěže).  Pouze v první  den neplánované  nepřítomnosti žáka ve  školském
zařízení  je možno odebrat oběd do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu (Vyhl.107/2005 Sb.,  o
školním stravování § 4 odst. 9). Následující dny ztrácí strávník nárok na dotaci obědu. Oběd se
tedy musí včas odhlásit. Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována v plné výši.



 Odhlásit  oběd  v MŠ  a  ZŠ  je  možné  do  600 téhož  dne,  elektronickým  přístupem  na
objednávkovém terminálu nebo přes webové stránky školy.

 Provozní řád školní jídelny MŠ a ZŠ na www.zsspalov.cz (záložka- jídelna)

DĚKUJI ZA ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY A POVOLENÍ K INKASU V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE
NA TELEFONNÍ ČÍSLO 556     729     692  VEDOUCÍ ŠJ – Kateřina Robová

http://www.zsspalov.cz/

