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Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace 

se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice 

  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

DODATEK Č. 1 

Č. j.: ZŠZS240 - 171/2022 

Vypracovala: Anna Langová, vedoucí školní jídelny  

Schválila: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy 

Vnitřní řád nabývá platnosti ode dne: 1.6.2022 

Změny ve vnitřním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, 

které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

Upravuje se tento oddíl: 
 

3.3 Cena stravného a platby 

 

a) Na základě Nařízení č.272/2021 Sb., /nahrazuje vyhlášku č.107/2005 Sb. o školním 

stravování / se žáci dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. 

 

Cena oběda je s platností od 1.6.2022. 

 

1. kategorie 6-10 let cena oběda .… 23,- Kč 

2. kategorie 11-14 let cena oběda … 27,- Kč 

3. kategorie 15 a více cena oběda ….31,- Kč 

 

b) Způsoby úhrady stravného 

Stravné lze hradit z jakéhokoliv účtu. Pokud není stravné zaplaceno, nemá strávník na 

oběd nárok. Obědy jsou zablokovány až do zaplacení. Strávník nebo zákonný zástupce je 

povinen uhradit dlužnou částku. Při platbě účtem jsou obědy automaticky přihlášeny již od 

prvního varného dne v měsíci. Prázdniny a volné dny pro žáky odhlašujeme automaticky. 

   

      Inkaso: v peněžním ústavu je nutné zařídit souhlas k inkasu ve prospěch čísla účtu 

159217957 /0600 – termín transakce 22. den v měsíci 

      Trvalý příkaz: v peněžním ústavu zřídit trvalý příkaz ve prospěch čísla účtu 

159217957/0600 – termín transakce 24. dni v měsíci 

      Hotovost: kancelář ŠJ – den dopředu 

 

c) Veškeré přeplatky či nedoplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na 

další měsíc (popř. školní rok). Pokud žák ukončuje na škole vzdělávání, je přeplatek vrácen 

na účet strávníka. 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 
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1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto vnitřního řádu je statutárním orgánem školy 

pověřen zaměstnanec: Anna Langová 

2. Uložení tohoto vnitřního řádu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem 

školy. 

 

V Prachaticích dne 6.5.2022     

       Mgr. Lenka Králová 

                                                                          ředitelka školy 
 

 

 
 

 

 

     


