
Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěv.org.Gudrichova 223, Raduň 

                            

 

Pokyny pro rodiče ZŠ 

 
 

Dne 2. z á ř í  2021  bude oběd připraven pro všechny přihlášené děti. Jídelníčky najdete 

na stránce www.zsams-radun.cz. 

  

Vyplněné přihlášky vraťte ihned prostřednictvím dětí. Děkujeme.  

 

Platba stravného je trvalým příkazem   z kteréhokoli peněžního ústavu, vyúčtování se 

provádí v únoru a v červenci, číslo účtu školní jídelny je 86-6915060287/0100. Termín 

provedení platby nejpozději do 20. dne v měsíci. Variabilní symbol se uvádí osobní číslo 

žáka, které vám sdělí vedoucí školní jídelny. 

Záloha činí :  žáci  6 – 10 let    600,- Kč,   11 – 14 let   650,- Kč,    nad 15 let     700,- Kč. 

 

Pokud strávník nemá obědy zaplacené v termínu, jak je výše stanoveno, vyhrazuje si 

jídelna právo tohoto strávníka ze stravování vyřadit (Školský zákon 561/2004 § 35). 
Podle vyhlášky č.107/2005 ze dne 25. února 2005 Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy jsou stanoveny finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin. Do 

věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 

podle výše uvedených skupin, přičemž školní rok je ukončen k 3l.8. 

 

Odhlašování stravy se provádí den předem do 10.00 hodin telefonicky nebo 

elektronicky na stránkách školy. Pouze v pondělí je výjimka, kdy je možno 

z důvodu nemoci odhlásit dítě do 8.00 hodin ještě na tentýž den. 

 
Rodiče jsou povinni nemocné dítě odhlásit!!! Prázdniny a ředitelská volna jsou 

odhlašována automaticky. 

 

Dle zákona č.561/2004 Sb. §122 školské zařízení zabezpečuje hmotnou péči (stravu) o žáky 

pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Vyhl.107/2005 Sb. §4 stanoví první den neplánované 

nepřítomnosti strávníka ve škole za pobyt ve škole a je možno oběd vyzvednout za běžnou 

cenu. Následující dny je možno obědy odebírat po dohodě se školní jídelnou za zvýšenou 

cenu o provozní náklady, tj. 90,- Kč. 

 

Obědy se vydávají v době od 11,30 do 13,30 hodin. Do jídlonosičů od 11,00 do 11,15 

hodin. Pokud dítě ukončí stravování, je nutno obědy odhlásit osobně a finančně se 

vyrovnat se školní jídelnou. 

 

vedoucí školní jídelny: Pavlína Mainušová, tel. 553 796 136    

                            

http://www.zsams-radun.cz/

