
 
 

 

 
 

Vážení rodiče, zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, cizí strávníci 

již na konci roku 2016 jste byli informováni o nutnosti úprav v oblasti školního stravování. Minulý rok se upravovaly 
ceny žákovských obědů, letošní rok je nutné přistoupit k další úpravě – tentokrát obědů v MŠ, zaměstnanců, bývalých 
zaměstnanců a cizích strávníků.  Abychom předešli jakýmkoliv komplikacím, přehledně jsme zpracovali všechny změny 
do následujícího textu. Věnujte mu velkou pozornost: 

Naše školní jídelna je (nejen) v celém okrese Litoměřice na spodní hranici cen za stravování. Přitom nabízí zdaleka více 
- možnost výběru druhého jídla. Abychom mohli zachovat tento příjemný standard, je třeba ceny od 1. 1. 2018 upravit. 
Je nutné si uvědomit, že k navýšení cen nedocházelo v posledních letech neustálého zdražování potravin vůbec (kromě 
zvýšení žákovských obědů od 1. 1. 2017) a i po úpravě stále budeme nejlevnější a na spodní hranici finančních limitů 
jídel, které stanovuje vyhláška č. 107/2005 Sb. Vyhláška dělí strávníky a limity cen do 4 kategorií, uvedeme si 
komplexně staré i nové ceny a výši záloh od 1. 1. 2018. Tabulka je zároveň doplněna o další strávníky, které škola má 
v rámci své vedlejší hospodářské činnosti (zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, cizí strávníci): 

KATEGORIE FINANČNÍ LIMIT STARÁ CENA NOVÁ CENA ZÁLOHY 

I. Strávníci do 6 let 

přesnídávka 6,- až 9,- 6,- (7,-)* 6,- (7,-)* 

550,- (650,-)** oběd 14,- až 25,- 17,- 19,- 

svačina 6,- až 9,- 6,- (7,-)* 6,- (7,-)* 

II. Strávníci 7 až 10 let 16,- až 32,- 22,- 22,- 450,- 

III. Strávníci 11 až 14 let 19,- až 34,- 24,- 24,- 500,- 

IV. Strávníci 15 a více let 20,- až 37,- 26,- 26,- 550,- 

Zaměstnanci školy - - - 28,- 30,- individuálně 

Bývalí zaměstnanci - - - 28,- 30,- individuálně 

Cizí strávníci - - - 64,- 67,- individuálně 
* 7,- platí pro sedmileté děti v MŠ 
** 550,- pro zkrácené (přesnídávka+oběd), 650,- pro celodenní (přesnídávka+oběd+svačina) 

Vyhláška nadále říká, že do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku 
dle kategorií, tzn., že pokud dítě dosáhne např. 11 let v červnu, je v kategorii 11 až 14 let už od září. 

MODELOVÝ PŘÍKLAD (cena úplaty za MŠ na šk. rok 2017/2018): 
1 dítě I. kategorie: přesnídávka MŠ + oběd MŠ + svačina MŠ + úplata za MŠ -> rodič posílá částku s variabilním 
symbolem (rodné číslo dítěte) a jménem dítěte ve „zprávě pro příjemce“ na účet školy složenou ze zálohy pro I. 
kategorii a úplaty za MŠ tak, aby na kontě bylo nejméně 889,- Kč -> (650,- + 239,- = 889,-) Pozn.: Samozřejmě je možné 
částku zaokrouhlit na např. 890,- a při vyúčtování rodič dostane přebytek zpět na účet.  
 

 
V Liběšicích dne 19. 12. 2017 
 

 
Mgr. Jan Táborský, ředitel školy 

 
 
 

---------------------------------------- zde odstřihněte a vraťte své učitelce MŠ ------------------------------------- 

 
 
 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 
S textem jsem srozuměn(a) a od prosince 2017 (+ následující další měsíce) upravím své trvalé příkazy. V případě, že 
nevyužívám trvalé příkazy (zasílám každý měsíc, složenkou…), upravím své platby dle výše popisovaných změn. 

Datum: …………………………………………….                             Podpis zákonného zástupce: ……….………………………………………….. 


