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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�

B e r e  n a  v � d o m í  

informaci o zahájení školního roku 2017/2018 v Za�ízení školního stravování Chropyn�, okres Kro-
m��íž, p�ísp�vkové organizaci. 

D�vodová zpráva: 

Za�ízení školního stravování informuje o zahájení školního roku 2017/2018. Strávníci jsou rozd�leni 

do kategorií od d�tí v mate�ské škole po základní školu. Každá kategorie má jinou sazbu stravného 

dle v�ku dít�te. V organizaci se stravují nejen d�ti, žáci a u�itelé ZŠ a MŠ Chropyn�, ale strava se 

vyváží i pro žáky a u�itele MŠ a ZŠ Vlkoš a MŠ Kyselovice. Po�et zapsaných d�tí k 1.9.2017 v MŠ je 

prozatím 196 v�etn� d�tí z okolních škol. Žák� ZŠ je k 1.9. zapsáno celkem 334 v�etn� ZŠ Vlkoš, ale 

k zápisu žák� bude docházet i v pr�b�hu m�síce zá�í. Po�et stravujících se žák� a d�tí bude tedy 

up�esn�n v pr�b�hu m�síce zá�í. Po�et stravujících se zam�stnanc� školských organizací v�etn�

Vlkoše a Kyselovic �iní 58 strávník�. 

Cena stravy pro školní stravování od 1.3.2014 pro jednotlivé kategorie �iní: 



������	�
�
���������	�����
�
���
��
��������

�

Kategorie cena 

ZŠ - d�ti 7- 10 let    23,00 K�
ZŠ - d�ti 11- 14 let    25,00 K�
ZŠ - d�ti nad 15 let    28,00 K�
MŠ - d�ti 3 - 6 let    31,00 K�
MŠ - d�ti 7let    33,00 K�

Školní stravování je osvobozeno od DPH a jeho cena je stanovena jen finan�ní normou potravin. 

Mzdovou režii hradí stát, v�cné náklady jsou hrazeny z p�ísp�vku z�izovatele. 

Zájemc� o cizí stravování je 125. Služeb využívá firma Ferdus, AUTO-CONT Pavel Mika, REMIVA, 

Zelenina Ml�och, pe�ovatelská služba Chropyn�, M�stský ú�ad Chropyn�, ob�ané Plešovce, Kyselo-

vic a Chropyn�. Cena ob�da od 1.4.2014 �iní 55,- K�, stravující se v jídeln� hradí 60,- K� za ob�d. 

Balí�ková strava se prodává za 46,- K� a samostatn� balená polévka za 11,- K�. Probíhá také pro-

dej va�ených knedlí na objednávku p�edem v cen� 20,- K� za kus. 

V organizaci pracuje 10 zam�stnanc� a organizace provozuje dv� odlou�ená pracovišt�.  

Provoz ve školní jídeln� nebyl v pr�b�hu prázdnin p�erušen. Celé prázdniny se va�ilo pro cizí strávní-

ky, DPS a m�síc pro MŠ Chropyn�. 

B�hem prázdnin se uskute�nila drobná údržba za�ízení a oprava podrovnávky v jídeln� mate�ské 

školy. 


