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Tento dodatek je zpracován z důvodu změny článku č. 4 „Ceny stravného“. Původní článek je 

zrušen a nahrazen níže uvedeným: 

 

 

ČL. 4 

                                            CENY STRAVNÉHO 

 

1. Školním stravováním se rozumí stravování žáků. Každý zaměstnanec má nárok na 

oběd za dohodnutou cenu, pokud odpracuje minimálně 3 hodiny v příslušný den. U 

pedagogických pracovníků jsou započítány do minimálního počtu 3 hodin i hodiny 

nepřímé práce. 

 

2. Obědy se platí v hotovosti nebo bankovním převodem. Ceny obědů jsou vyvěšeny na 

přístupném místě a na webu školy: 

 

Děti do 10 let 25,- Kč 

 

Děti 11 – 14 let 27,- Kč 

 

Děti  15 let a výše 29- Kč 

 

Zaměstnanci školy 32,50 Kč (26,- Kč + 6,50 Kč z FKSP) 

 

Důchodci, kteří při prvém odchodu do star. nebo inval. důchodu pro invaliditu třetího 

stupně pracovali ve škole 32,50 Kč (26,- Kč + 6,50 Kč z FKSP) 

 

Hodnota potravin u zaměstnanců je stanovena na 32,50 Kč. 

 

3. Jídlo bude vydáváno na základě světelného označení prostřednictvím čipu. Pokud si 

jej strávník zapomene přinést, bude mu zaplacený oběd vydán po 13:50 h. 

 

4. V případě ztráty čipu je strávník povinen toto neprodleně nahlásit provozáři. Strávník 

si poté musí zakoupit jiný čip.  

 

5. Jestliže strávník nedodrží termín zaplacení obědů, nemá na ně nárok. 

 

 

Ostatní ustanovení Směrnice č. 9/2020 se nemění. 

Tento dodatek nabývá účinnosti od 1. 9. 2021 

 

 

V Ústí nad Labem dne 15. 8. 2021 

 

 

 

       Základní škola a Mateřská škola 

       Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

       příspěvková organizace 

       Mgr. Ramona Grohová 

       ředitelka školy 


