Zastupitelstvo města Chropyně
Datum jednání: 26.09.2018

Číslo jednání: 26

Číslo materiálu: 0080-ZM2018

Informace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a zahájení školního roku 2018/2019
Předkladatel:
Důvod předložení:

Iveta Mašíková
Za účelem podání informací

Návrh usnesení:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
informaci o zahájení školního roku 2018/2019 v Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž,
příspěvkové organizaci.

Důvodová zpráva:
Zařízení školního stravování informuje o zahájení školního roku 2018/2019. Strávníci jsou rozděleni do kategorií od dětí v mateřské škole po základní školu. Každá kategorie má jinou sazbu stravného dle věku dítěte. V
organizaci se stravují nejen děti, žáci a učitelé ZŠ a MŠ Chropyně, ale strava se vyváží i pro žáky a učitele MŠ a
ZŠ Vlkoš a MŠ Kyselovice. Počet zapsaných dětí k 1.9.2018 v MŠ je prozatím 191 včetně dětí z okolních škol.
Žáků ZŠ je k 1.9. zapsáno celkem 362 včetně ZŠ Vlkoš, ale k zápisu žáků bude docházet i v průběhu měsíce
září. Počet stravujících se žáků a dětí bude tedy upřesněn v průběhu měsíce září. Počet stravujících se zaměstnanců školských organizací včetně Vlkoše a Kyselovic činí 65 strávníků.
Cena stravy pro školní stravování od 1.3.2014 pro jednotlivé kategorie činí:
Kategorie
ZŠ - děti 7-10 let
ZŠ - děti 11-14 let
ZŠ - děti nad 15 let
MŠ - děti 3-6 let
MŠ - děti 7let

cena
23,00 Kč
25,00 Kč
28,00 Kč
31,00 Kč
33,00 Kč

Školní stravování je osvobozeno od DPH a jeho cena je stanovena jen finanční normou potravin. Mzdovou režii
hradí stát, věcné náklady jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele.
Zájemců o cizí stravování je 115. Služeb využívá firma REMIVA, Zelenina Mlčoch, pečovatelská služba Chropyně, Městský úřad Chropyně, občané Plešovce, Kyselovic a Chropyně. Cena oběda od 1.11.2017 činí 60,- Kč,
stravující se v jídelně hradí rovněž 60,- Kč za oběd. Balíčková strava se prodává za 46,- Kč a samostatně balená polévka za 11,- Kč. Probíhá také prodej vařených knedlí na objednávku předem v ceně 20,- Kč za kus.
V organizaci pracuje 10 zaměstnanců a organizace provozuje dvě odloučená pracoviště.
Provoz ve školní jídelně nebyl v průběhu prázdnin přerušen. Celé prázdniny se vařilo pro cizí strávníky, DPS
a měsíc pro MŠ Chropyně.
S účinností od 1.9.2018 byla jmenována ředitelkou organizace paní Iveta Mašíková.

