
                                            Provoz školní jídelny 

 
1.  Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance Základní 

     školy a Mateřské školy Vojkovice, příspěvkové organizace. Všichni jsou řádně přihlášeni. 

     Kapacita školní jídelny je 120 strávníků. 

 

2.  Stravné se hradí vždy do 15. dne běžného měsíce:  

a/ bezhotovostně na účet školy č. 115-8031690207/0100  

b/ v hotovosti v kanceláři MŠ 

     Odhlášené obědy a odpolední svačinky se odečítají ze stravného v příštím měsíci.  

     Vyúčtování stravného – přeplatky jsou vraceny na konci června a prosince daného roku.   

 

3.  Poplatky za stravování jsou stanoveny finančním normativem dle Vyhlášky o školním                  

     stravování č. 272/2021 Sb. takto: 

 

     děti v MŠ ve věku do 6 let 

                            přesnídávka, oběd, svačina 36,- Kč /8,-Kč+20,-Kč+8,-Kč/ 

                            přesnídávka, oběd   28,- Kč 

     děti v MŠ ve věku 7 – 10 let 

                             přesnídávka, oběd, svačina 40,- Kč /9,-Kč+23,-Kč+8,-Kč/ 

                             přesnídávka, oběd   32,- Kč 

     žáci ZŠ ve věku 7 – 10 let 

                              oběd    23,- Kč 

     žáci ZŠ ve věku 11 – 14 let 

         oběd    26,- Kč 

     dospělí /FKSP přispívá 7,- Kč na oběd/  

                               oběd    26,- Kč 

      Do kategorií jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého v daném školním roce 

      od 1.9.-31.8. dosáhnou. 

 

 4.  Výše měsíčních záloh: 

      MŠ    děti ve věku 3-6 let             750,- Kč děti ve věku 7-10 let  840,- Kč 

      ZŠ     žáci ve věku 7-10 let 500,- Kč žáci ve věku 11-14 let 550,- Kč 

           

 5.  Odhlašování obědů a přihlašování po nemoci na druhý den je stanoveno do 15 hodin, 

      nejpozději však ráno do 7.30 hodin týž den /telefon v MŠ 547 23 14 05, 721 344 825/. 

      V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout oběd do 13 hodin. 

      Odběr obědů po další dny nemoci není povolen. 

 

6.  Časový harmonogram stravování a pitného režimu: 

         v MŠ - přesnídávka   8.45 –   9.15 hodin 

                   - oběd             11.45 – 12.30 hodin 

                   - svačina             14.15 – 14.45 hodin 

            ZŠ – oběd             11.50 -  13.15 hodin  

     V rámci pitného režimu mají děti v mateřské škole k dispozici v konvicích čaj,  

     ovocné šťávy a  pitnou vodu po celou dobu pobytu. 

 

7.   Provozní doba školní jídelny:   6.30 – 15.00 hodin 

                                       

Ve Vojkovicích  31.8.2021                                             Jana Janíčková, vedoucí ŠJ 


