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Důvodová zpráva:

Informace Zařízení školního stravování Chropyně o
zahájení školního roku 2015/2016

1

Počet listů A3:

Zařízení školního stravování informuje o zahájení školního roku 2015/2016. 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 1.9.2015 v MŠ je prozatím 205 včetně dětí z okolních škol. Žáků ZŠ je k 1.9. zapsáno celkem
312 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 55 strávníků.
Cena stravy pro školní stravování od 1.3.2014 pro jednotlivé kategorie činí:
Kategorie

cena

ZŠ - děti 7- 10 let

23,00 Kč

ZŠ - děti 11- 14 let

25,00 Kč

ZŠ - děti nad 15 let

28,00 Kč

MŠ - děti 3 - 6 let

31,00 Kč

MŠ - děti 7let

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 125. Služeb využívá firma Ferdus, AUTO-CONT Pavel Mika,
REMIVA, Kamenictví Seibert, pečovatelská služba Chropyně, Městský úřad Chropyně, občané
Plešovce, Kyselovic a Chropyně. Cena oběda od 1.4.2014 činí 55,- Kč, stravující se v jídelně
hradí 60,- Kč za oběd.
Balíčková strava se prodává za 46,- Kč a samostatně balená polévka za 11,- Kč. Probíhá také
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prodej vařených knedlí na objednávku předem v ceně 20,- Kč za kus.
V organizaci pracuje 9 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.
V červenci proběhly drobné provozní opravy. V září bylo v souladu s rozhodnutím RM č. 14/2/14
ze dne 26.11.2014 realizováno výběrové řízení na pořízení nového konvektomatu financovaného
stejným způsobem jako multifunkční pánev, tj. formou operativního leasingu s konečnou odkupní
cenou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
informaci o zahájení školního roku 2015/2016 v Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, příspěvkové organizaci.

