
 
                                           Základní škola a Mateřská škola Borotín 

Borotín 146, 391 36 Borotín 
 

 
ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

 
 

Žáci a zaměstnanci školy se přihlašují ke stravování Dle Vyhlášky č. 
107/2005 Sb., o školním stravování  a to na dobu neurčitou. Přihláška je předána 
vedoucí školní jídelny. Strávník je automaticky přihlášen na celou dobu školní 
docházky tedy na každý den v době školního vyučování.  Je možné si sjednat 
stravování pouze na určité dny v týdnu. 

 

 

ZÁLOHA NA STRAVNÉ 

Školní jídelna začala od září 2013 používat systém vratné zálohy, ze které se 

automaticky (pokud to bude nutné) uhradí dlužné stravné. Tuto jistinu ve výši 

500,-Kč na žáka, zaplatí každý žák zároveň s kompletně vyplněnou přihláškou ke 

stravování. 

Jedná se o jednorázovou platbu na celou docházku do školní jídelny. 

 Pokud žák ukončí docházku do školní jídelny z jakéhokoliv důvodu (ukončení 

školní docházky 9 ročník, stěhování, přechod na jinou školu, atd. …), je záloha bez 

odkladů vrácena nebo použita k vyrovnání poslední platby dle dohody. 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO 

Stravné se bude platit prvních pět pracovních dnů následujícího měsíce za 
měsíc předchozí. Pokud nebude strava do 10 dne v měsíci uhrazena, je vedoucí 
ŠJ povinna upozornit na tuto skutečnost strávníka, nebo jeho zákonného zástupce.  

 
V případě dalšího prodlení je strávník až do uhrazení dlužné částky ze 

stravování vyloučen. 
 
 
FORMA ÚHRADY  

  
INKASEM  strávník přinese ze své banky souhlas k inkasu, platbu provede škola 
   Inkaso je zadáno 3 dni v následujícím měsíci   
Souhlas k účtu č. ČSOB   181 632 460/0300   
Doporučený limit  MŠ  700,- + ŠKOLNÉ 300,  
Doporučený limit  ZŠ   600,- bez svačin,    +250,- při objednávce SVAČINY ZŠ 
 

http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=633
http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=633


 

 
 
 
CENY OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

 
Pro zařazení nezletilých strávníků do kategorií je rozhodující věk dosažený ve 
školním roce.   
Školním rokem se rozumí od 1. 9. do 31.8. 
 
Věkové kategorie:   

 MŠ  3-6 LET  32,-Kč   přesnídávka, oběd, svačina 
 MŠ 3-6 LET 25,-Kč   přesnídávka, oběd 
 MŠ odložená školní docházka 35,- Kč přesnídávka, oběd, svačina 
 MŠ odložená školní docházka    28,- Kč přesnídávka, oběd 
 ZŠ 6-10 LET 22,-Kč  oběd 
 ZŠ 11-14 LET 25,-Kč  oběd 
 ZŠ 15 LET 28,-Kč  oběd 

 
 Svačiny ZŠ   10,-Kč  

 
 Cizí strávníci  60,-oběd 

 
 

 
 
 
 
 
Vypracovala:  Helena Všetečková     Schválila: Mgr. Lenka Pípalová 
      Vedoucí školní jídelny       Ředitelka školy 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               


