
Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod 

Informace pro rodiče ze školní jídelny: 
Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. Z 25.2.2005 o školním stravování. 

Skladba jídelníčku je vypracována dle Výživových norem pro ŠS, které jsou stanoveny přílohou k výše uvedené vyhlášce. Tato 

vyhláška je vypracována ve spolupráci s ministerstvem zdravotnctví, je v ní dáno množství zeleniny, ovoce, masa cukrů, tuků, ryb, 

brambor, mléka, mléč. výrobků a luštěnin, které jsou optimální pro vývoj dětí a které musíme dodržovat. 
 

Výdej obědů: škola  –  11,40 – 12,45h 

                        školka – 11,45 – 12,15h 

Cena obědů:  
školka – děti do 6let::         přesnídávka  10,00Kč       oběd: 25,00Kč      svačina odpol.: 8,00Kč 

              děti odkladové:     přesnídávka  10,00Kč       oběd: 29,00Kč      svačina odpol.: 8,00Kč 

škola – 7 - 10 let      29,00Kč 

             11-14 let      31,00Kč 

Cena obědů se liší dle zařazení dítěte do věkové kategorie, do které spadá. Je dána dovršením  

věku v daném školním roce tj. 1.9.2020-31.8.2021. Vyhláška 107/2005 Sb. 

 

Obědy v době nemoci: 

 strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci a to od 11,00-11,15hod do 

vlastních nádob tomu určených (jiná doba nebude akceptována) za zpřísněných 

hygienických podmínek. V případě rozšíření nákazy Covid19 budou podmínky pro 

odebírání stravy v 1. den nemoci upraveny dle aktuální situace. 

 obědy se odhlašují denně do 6,30 nebo den předem do 14 hod.Vyjímkou je pondělí do 7,30 h  

 po ukončení nemoci je nutno přihlásit se ke stravování nejdéle do 6,30, hod  

 přihlášky a odhlášky formou SMS přijímá paní Špačková na telef. čísle 733 794 413 

 neodhlášené obědy se v další den nepřítomnosti dítěte účtují částkou s veškerými 

provozními náklady děti do 6 let 54,00Kč, 7-10 let 57,00Kč, 11-14 let 59,00 Kč 

 

Platba obědů: dle počtu evidovaných obědů  a to buď v hotovosti od 7,30 – 8,00 u vedoucí ŠJ 

                               paní Vajsarové nebo na účet 78-8858200237/0100 vždy do 20. v měsíci.       

                               Preferována je platba převodem. 
                               Pokud strávník neuhradí platbu v daném termínu, je mu zastaveno stravné (Zákon  

                               561/2005 SB. §30). 

 

Veškeré potřebné informace o stravování, jídelníčky a aktuální informace k platbám obědů za 

jednotlivé měsíce najdete na www.malaskola.cz. 
Vyplněnou přihlášku vrátit 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Přihláška ke stravování 
 

Jméno, příjmení___________________________________Datum narození___________________ 

 

Adresa__________________________________________________________________________ 

 

Třída_______Datum nástupu________________Datum zařazení(vyplní jídelna)_______________ 

 

Zdravotní stav, alergie______________________________________________________________ 

 

Jméno, příjmení zakonného zástupce__________________________________________________ 

  

Telefon a e-meil___________________________________________Podpis__________________ 

Osobní údaje budou zpracovány dle nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR" a to pouze pro účely školního stravování. 
 

http://www.malaskola.cz/

