
 
POKYNY KE STRAVOVÁNÍ 

 

Školní jídelna Milovice, přísp. organizace 
Dukelská 320, 289 23 Milovice 

 
 

1. Základní informace 
 

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování (dle Vyhlášky 107/2005 Sb. o školním 
stravování). Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá řediteli školního 
stravování závaznou přihlášku. K evidenci stravovaného dítěte je nutno pořídit čip v hodnotě Kč 115,- kterým se dítě 
prokazuje v jídelně po celou dobu docházky. Ztrátu čipu je nutno neprodleně oznámit řediteli ŠJ. V souladu s výše 
uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin, a to na dobu školního roku. 
 
2. Ceny obědů dle RM č. 351/2022 
 

Věkové skupiny: 
 

• 3   –   6 let   ranní přesnídávka    Kč   11,- 
oběd   Kč   29,- 
odpolední svačina Kč   11,- 

• 7   – 10 let  oběd   Kč   38,- 

• 11 – 14 let  oběd   Kč   40,- 

• 15 a více let  oběd    Kč   41 ,- 

• dospělí strávníci oběd   Kč   75,- 
 

Pozn.: 
Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování ukládá v přílohách č.1 a 2 školním jídelnám, aby stravované děti a žáky zařazovaly do věkových 
kategorií podle věku, kterého dosáhnou v průběhu celého školního roku. 
Výše jistiny: 3 – 6 let  Kč 1100,-   11 – 14 let Kč 850,- 
  7 – 10 let  Kč   800,-   15 a více let Kč 870,- 
                                  zaměstnanci             Kč 1500,- 
 
3. Způsob úhrady oběda 
Obědy se platí: 

• bezhotovostně tzv. Svolením k inkasu (patnáctého daného měsíce provádí jídelna hromadně), první platba - 
stravné + jistina, č.ú.příjemce ŠJ :162886158/0600 

• formou trvalého příkazu, 
Vyúčtování finančních prostředků bude provedeno individuálně na žádost a dle dohody s rodičem žáka, jinak budou 
přeplatky převedeny automaticky do následujícího školního roku. 
 
4. Odhlašování stravného 
Odhlašování obědů se provádí v ZŠ zásadně den předem, a to osobně na obrazovce počítače (odhlašovací box v jídelně), 
nebo na stránkách jídelny www.strava.cz (do 7.30 hodin). Na přechodnou dobu se odhlášky ze stravování provádí 
v kanceláři ŠJ. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 
Rodiče strávníka svým podpisem na přihlášce potvrzují svou zodpovědnost za složení jistiny ve výši jedné měsíční platby 
a za včasné zaplacení obědů. 
V případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole ze zdravotních důvodů si rodiče v tento den (pouze první den) 
mohou vyzvednout oběd v jednorázovém obalu a dál oběd odhlásit. V době nemoci a prázdnin o žáky pečuje rodina. 
 
5. Kontakty 
 

Telefonní číslo: 325 577 439     www: www.strava.cz 
E-mail ŠJ: sj.milovice @tiscali.cz     
 
V Milovicích dne 11.08.2022                                           Miroslav Macháček, ředitel ŠJ Milovice 
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