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Přihlášku ke stravování odstřihněte a vyplněnou odevzdejte obratem třídní učitelce, učiňte tak, i když dítě nebude chodit na 
obědy. Pozdější přihlášky vyřizuje p. Iveta Galážová (vedoucí školní jídelny a ekonom školy) v kanceláři v hlavní budově školy 
(vedle ředitelny). 
Obědy se platí vždy předem, nejpozději do 20. dne v předcházejícím měsíci. Stravné můžete platit hotově každý den od 6.30 do 
9.30 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ Ivety Galážové (v budově ZŠ), každé úterý od 12.30 do 15.30 hodin tamtéž nebo inkasem z 
účtu. Stravné za měsíc září platí všichni hotově - do 17. 9. 2020 (týká se i rodičů, kteří budou jinak platit bezhotovostně). 
U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 700,- Kč pro jedno dítě. Převody jsou uskutečňovány k 20. dni v měsíci. První inkaso 
bude k 20. září za obědy na říjen 2020. Pozor! Neuvádějte žádný variabilní symbol ! 
Obědy se odhlašují nejpozději 3 dny předem, pouze v případě již výše zmíněné neplánované nepřítomnosti - tj. onemocnění, je 
možné oběd odhlásit ještě ráno do 7.30 hodin buď osobně v kanceláři, telefonicky (tel.: 318 695 382 či 731 411 928) nebo na e-
mail: iveta.galazova@zschrastice.cz 
Včas odhlášené obědy nebudou započítány a již zaplacený poplatek bude následující měsíc odečten. 
Obědy, které nestihnete včas odhlásit, si můžete první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout do vlastních přinesených 
nádob v době vydávání jídla (11.15-13.00 h.) po předchozím nahlášení vedoucí ŠJ. 
Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování má každý žák ZŠ nárok na dotovaný oběd za cenu finančního normativu (tzn., 
že žák hradí pouze cenu surovin a zbylé náklady tj. mzdové a provozní - např. energie, mycí prostředky atd. jsou dotovány). 
Tento nárok na dotovaný oběd má pouze v době jeho pobytu ve školském zařízení.   V případě, že si žák při nepřítomnosti včas 
oběd neodhlásí, je povinen nahradit celkovou cenu oběda tj. všechny náklady, které byly vynaložené na jeho uvaření. Pro rok 
2020 je skutečná kalkulace nákladů na 1 oběd 70,-Kč. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti tzn. nemoci, která se 
podle vyhlášky považuje za pobyt ve školském zařízení. 
 

Finanční normativy na nákup potravin v ŠJ pro školní rok 2020/2021 

Strávníci v ZŠ nar. 1.9.2010 a později               oběd                        27,-Kč 

Strávníci v ZŠ nar. 1.9.2006- 31.8.2010            oběd                        29,-Kč 

Strávníci v ZŠ nar. 1.9.2006 a dříve                  oběd                        31,-Kč 
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