
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace 

Dolní Žandov 37, 354 93 Dolní Žandov 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 - PROVOZNÍ ŘÁD STRAVOVACÍ MÍSTNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Vypracoval: Ing. Věra Havlíčková, ředitelka školy  

Schválil: Ing. Věra Havlíčková, ředitelka školy  

Dodatek nabývá platnosti dne: 19. 01. 2023 

Dodatek nabývá účinnosti dne: 01. 02. 2023 

Č. j. ZŠ/O/011/2023 Spis. / skart. znak A.1. / V5 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást směrnice. 

Obecná ustanovení 
Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako 
statutární orgán školy tento dodatek č. 1 ke směrnici – PROVOZNÍ ŘÁD STRAVOVACÍ MÍSTNOSTI 
ŠKOLNÍ JÍDELNY.  

Finanční normativ 
Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze 
novelizované vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabývá účinnosti dnem 
1. února 2023. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci 
zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. 

Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto: 

• děti MŠ 3 - 6 let přesnídávka 13,- Kč 
• děti MŠ 7 let přesnídávka 13,- Kč 
• děti MŠ 3 - 6 let oběd 23,- Kč 
• děti MŠ, 7 let oběd 28,- Kč 
• děti MŠ 3 - 6 let svačina 12,- Kč 
• děti MŠ 7 let svačina 12,- Kč 

• žáci 6 let oběd (přípravná třída) 23,- Kč 
• žáci 7 - 10 let oběd 28,- Kč 
• žáci 11 – 14 let oběd 32,- Kč 
• žáci 15 let a výše a dospělí oběd 36,- Kč 

Závěrečná ustanovení 
• Kontrolou provádění ustanovení dodatku č. 1 směrnice je statutárním orgánem školy 

pověřen zaměstnanec: Dagmar Kaválková. 

• S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci 
seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně, na webových stránkách školy, 
včetně dodatků k této směrnici. 

• Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 01. 02. 2023. 

 
 
Dolní Žandov dne 19. 01. 2023 
        Ing. Věra Havlíčková, ředitelka školy 


