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Vážení rodiče,  

vzhledem všeobecnému nárůstu cen energií, potravin, PHM, služeb apod., jsme nuceni na 
základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování s platností od 1.9. 2021 (272/2021 Sb.), 
upravit ceny obědů ve školní jídelně od 1 ledna 2023. 

Náš rozpočet  na potraviny je v současné prodělečný, vycházíme z mírného celoročního 
přebytku a skladbu jídel musíme ovlivňovat stávajícím finančním limitem.  

Na základě těchto důvodů musíme bohužel přikročit k nepopulárnímu kroku a to ke 
zdražení cen obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále 
udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat, aby dětem u nás chutnalo 
a byly spokojené.   

Žádáme vás o změny výše záloh pro platbu na nový kalendářní rok. 

Mgr. Jiří Skalský, řed. ZŠ Vrchlického a Veronika Dušková, vedoucí ŠJ 

 
 
 
 
Ceny obědů od 1.1. 2023: 
 
7 – 10 let    35,- Kč             měsíční záloha 735,-Kč 
11 – 14 let    37,- Kč          777,-Kč 
15 let a více    40,-Kč               840,-Kč 
 
 
Platby : 
a) z běžného účtu - každý si sám zadá trvalý příkaz k úhradě od srpna do května na číslo 
účtu 6679982/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu 21042002 
(narození 21. 4. 2002), datum splatnosti do 20. v měsíci 
b) hotově - přímo v  bance kterýkoliv den na číslo účtu 6679982/0800, var. symbol  je datum  
narození dítěte ve formátu 21042002 (narození 21. 4. 2002), 
výjimečně v kanceláři školní jídelny poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující 
nebo den předem na celý měsíc, nikoli jednotlivé obědy 
 
Vyúčtování a vrácení přeplatků 
při hotovostní platbě si žáci přeplatek vyzvednou osobně v určený den na konci školního 
roku, při platbě z běžného účtu budou přeplatky odeslány na účet v červenci 2023. 
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