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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo mČsta ChropynČ
Bere na vČdomí
informaci o zahájení školního roku 2017/2018 v ZaĜízení školního stravování ChropynČ, okres KromČĜíž, pĜíspČvkové organizaci.

DĤvodová zpráva:
ZaĜízení školního stravování informuje o zahájení školního roku 2017/2018. Strávníci jsou rozdČleni
do kategorií od dČtí v mateĜské škole po základní školu. Každá kategorie má jinou sazbu stravného
dle vČku dítČte. V organizaci se stravují nejen dČti, žáci a uþitelé ZŠ a MŠ ChropynČ, ale strava se
vyváží i pro žáky a uþitele MŠ a ZŠ Vlkoš a MŠ Kyselovice. Poþet zapsaných dČtí k 1.9.2017 v MŠ je
prozatím 196 vþetnČ dČtí z okolních škol. ŽákĤ ZŠ je k 1.9. zapsáno celkem 334 vþetnČ ZŠ Vlkoš, ale
k zápisu žákĤ bude docházet i v prĤbČhu mČsíce záĜí. Poþet stravujících se žákĤ a dČtí bude tedy
upĜesnČn v prĤbČhu mČsíce záĜí. Poþet stravujících se zamČstnancĤ školských organizací vþetnČ
Vlkoše a Kyselovic þiní 58 strávníkĤ.
Cena stravy pro školní stravování od 1.3.2014 pro jednotlivé kategorie þiní:

WLVNþ50þM0&+
VWUDQD

Kategorie

cena

ZŠ - dČti 7- 10 let

23,00 Kþ

ZŠ - dČti 11- 14 let

25,00 Kþ

ZŠ - dČti nad 15 let

28,00 Kþ

MŠ - dČti 3 - 6 let

31,00 Kþ

MŠ - dČti 7let

33,00 Kþ

Školní stravování je osvobozeno od DPH a jeho cena je stanovena jen finanþní normou potravin.
Mzdovou režii hradí stát, vČcné náklady jsou hrazeny z pĜíspČvku zĜizovatele.
ZájemcĤ o cizí stravování je 125. Služeb využívá firma Ferdus, AUTO-CONT Pavel Mika, REMIVA,
Zelenina Mlþoch, peþovatelská služba ChropynČ, MČstský úĜad ChropynČ, obþané Plešovce, Kyselovic a ChropynČ. Cena obČda od 1.4.2014 þiní 55,- Kþ, stravující se v jídelnČ hradí 60,- Kþ za obČd.
Balíþková strava se prodává za 46,- Kþ a samostatnČ balená polévka za 11,- Kþ. Probíhá také prodej vaĜených knedlí na objednávku pĜedem v cenČ 20,- Kþ za kus.
V organizaci pracuje 10 zamČstnancĤ a organizace provozuje dvČ odlouþená pracovištČ.
Provoz ve školní jídelnČ nebyl v prĤbČhu prázdnin pĜerušen. Celé prázdniny se vaĜilo pro cizí strávníky, DPS a mČsíc pro MŠ ChropynČ.
BČhem prázdnin se uskuteþnila drobná údržba zaĜízení a oprava podrovnávky v jídelnČ mateĜské
školy.



