
Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace 

 

 Informace pro strávníky 
 

1.VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY 

Výdej obědů je podle rozpisu provozu školní jídelny, který se nachází na nástěnce v jídelně. 

 

2. VÝDEJ OBĚDŮ CIZÍM STRÁVNÍKŮM 

Dochází na obědy až po odchodu žáků ZŠ z jídelny. 

3. CENA A PLATBA OBĚDŮ  je stanovena od 1. 9. 2019 takto 

Mateřská škola 

věk dítěte 2 – 6 let  35,- Kč (celková měsíční částka 770,-Kč) 

věk dítěte 6 – 7 let  37,- Kč - platí pro děti s odkladem školní docházky (celková měsíční částka 

814,-Kč) 

 

Základní škola 

věk žáka 7 – 10 let)   27,- Kč (celková měsíční částka 594,-Kč) 

věk žáka 10 – 14 let)  29,- Kč (celková měsíční částka 638,-Kč) 

 

 

Platba bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předcházejícího měsíce. Platby za 

obědy musí být uhrazeny včas! 

4. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ 

Odhlašování obědů je možné osobně, telefonicky nebo SMS, denně do 14:00 hodin 

předchozího den. 

Dítě/žák má nárok na oběd v první den nemoci, oběd je možný vyzvednout pouze do vlastních nádob 

do 12.30 hod. 

Pokud nebude včas a řádně odhlášena strava, započítává se jako odebraná! 

Telefonní čísla pro odhlašování posílat na tel. číslo 773 636 457 ve formě SMS  (JMÉNO 

DÍTĚTE od kdy – do kdy)  

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č. 210/2017 Sb. ze dne 26. června 2017, kterou se 

mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických 

požadavcích na stravovací služby, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

Žáci a ostatní strávníci jsou povinni dodržovat zásady chování ve školní jídelně, které jsou 

zakotveny ve vnitřním řádu. Dohledy jsou konány dle rozpisu. 

Aktuální jídelní lístek je umístěn na chodbě školy. 

V Kuřívodech dne 28. 8. 2019 
 

ředitelka školy                  Mgr. Bc. Hana Hušková v. r. 

vedoucí školního stravování  Drahomíra Drobná v. r. 


