
 

ZMĚNA  VÝŠE  STRAVNÉHO 
 

s účinností od 1. 2. 2023 
 
V souvislosti s nárůstem cen potravin a se stále se zvyšujícím důrazem na kvalitu školního stravování, jsme nuceni přistoupit  k navýšení cen 

stravného. K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem pro 

děti, které jsou dány plněním tzv. spotřebního koše, dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování (ve znění pozdějších předpisů). 
 

náklady na potraviny koeficient 0,5 26,00 Kč oběd  

náklady na potraviny koeficient 0,6 31,00 Kč oběd 

náklady na potraviny koeficient 0,7 36,00 Kč oběd 

náklady na potraviny koeficient 0,8 42,00 Kč oběd 

náklady na potraviny koeficient 0,5 a 0,6 12,00 Kč přesnídávka  

náklady na potraviny koeficient 0,5 a 0,6 12,00 Kč svačina 

věcná režie      12,00 Kč 

mzdová režie    26,00 Kč 

zisková přirážka       1,00 Kč 

FKSP zaměstnanci ZŠ Loštice  32,00 Kč 
 

PŘEHLEDNÝ SOUHRN 
děti mateřské školy 
 

věk 3 – 6 let  koeficient 0,5   věk 7 – 10 let  koeficient 0,6  
ranní svačina                  12,00 Kč ranní svačina     12,00 Kč 

oběd                 26,00 Kč oběd               31,00 Kč 

odpolední svačina                12,00 Kč odpolední svačina     12,00 Kč 
 

žáci základní školy 
 

věk   7 – 10 let  koeficient 0,6 31,00 Kč  

věk 11 – 14 let  koeficient 0,7 36,00 Kč  

věk  nad 15 let  koeficient 0,8 42,00 Kč  
 

dospělý cizí strávník koeficient 0,8 81,00 Kč  
 

cena snímací karty   38,00 Kč 
 

PLNÁ CENA OBĚDA 
Od 2. dne nemoci a v jejím průběhu nelze žákům (dětem) poskytovat oběd za sníženou cenu. Neodhlášený a neodebraný oběd 

je strávníkovi účtován za plnou cenu dle příslušné kategorie. Oběd lze i odebírat za plnou cenu dle příslušné kategorie.  

 

Doplatek objednanému obědu činí 26,00 Kč.   
 

mateřská škola  

 

věk 3 –   6 let  koeficient 0,5 52,00 Kč (jen oběd bez přesnídávky a svačiny) 

věk 7 – 10 let  koeficient 0,6 57,00 Kč (jen oběd bez přesnídávky a svačiny) 
 

základní škola 

 

věk    7 – 10 let  koeficient 0,6 57,00 Kč 

věk  11 – 14 let  koeficient 0,7 62,00 Kč 

věk   nad 15 let  koeficient 0,8 68,00 Kč 
 

 

 

 

Zpracovala:  Ludmila Kubíčková    Schválil: Mgr. Lubomír Faltus 

                     vedoucí školní jídelny            ředitel školy 

 

V Lošticích dne 25. 1. 2023 

 Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace 

Komenského 17/10, 789 83  Loštice 

školní jídelna 

Trávník  596/2, 789 83  Loštice 

IČO 636 96 355            tel. ZŠ: 583 445 251            tel. ŠJ: 583 445 264          e-mail: jídelna.zslostice@iol.cz 
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