
NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. 1. 2022 
 
 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  PŘI  MŠ  OPATOVICE  A  ZŠ  OPATOVICE 

 

 

1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance MŠ v rámci závodního 

stravování. 

 

2. Strávníci jsou ke stravování řádně přihlášeni. Odhlášení obědů z důvodu nemoci nebo jiné 

nepřítomnosti je možné den předem do 15.00 hodin. V případě náhlé nepřítomnosti je oběd 

vydán jen první den nepřítomnosti do přinesených nádob (vyjma pondělí). Povinností 

strávníků (jejich zákonných zástupců) je odhlásit se a přihlásit se opět ke stravování vždy den 

předem, stačí telefonicky na tel. čísle 547 232 452. 

 

3. Stravné je stanoveno finančním normativem dle Vyhlášky o školním stravování  

      č. 107/2005 Sb. takto:        od 1. 1. 2022 

 polodenní stravování dětí MŠ 3−6 let …........................ 26,- Kč  28,- 

 celodenní stravování dětí MŠ 3−6 let …......................... 34,- Kč  36,- 

 celodenní stravování dětí MŠ 7−10 let …....................... 38,- Kč  40,- 

 oběd – žáci ZŠ 7−10 let ….............................................. 22,- Kč  24,- 

 oběd – žáci ZŠ 11−14 let …............................................ 24,- Kč  26,- 

V rámci pitného režimu mají děti v MŠ k dispozici konvice s pitnou vodu. Ostatní nápoje jsou 

součástí přesnídávky, oběda a svačiny. 

 

4. Stravné se vybírá zálohově k 15. dni v kalendářním měsíci na aktuální měsíc dopředu. 

Případné odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci. 

 

5. Úhrada stravného a školného je možná buď v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny 

v MŠ Opatovice, nebo bezhotovostní platbou záloh na stravné a školné na bankovní účet 

mateřské školy 4020001383/6800 (Sberbank CZ, a.s.). 

           

6. Výdejní doba obědů v MŠ je od 11.45 do 12.30 hodin, v ZŠ je od 12.10 do 12.40 hodin.  

V případě nemoci dítěte MŠ se oběd vydává v 11.45 hodin do přinesených nádob. 

Onemocní-li žák ZŠ, je oběd vydán ve školní jídelně při ZŠ ve 12.30 hodin. Odběr obědů  

v dalších dnech nemoci není možný. 

 

7. Školné pro rok 2021/2022 je 510 Kč/měsíc. 

Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lenka Povolná 

V Opatovicích dne 20. 12. 2021     vedoucí školní jídelny 


