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                           Smlouva o poskytování obědů ve školní jídelně 
 

Smluvní strany 

Základní škola  a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace, 

Husovo náměstí 112, 

 zastoupená Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelkou školy 
(dále jen dodavatel) 

a 

Zákonný zástupce  

Jméno a příjmení ................................................................................................ 

Bytem................................................................................................................. 

Telefonní číslo zaměstnání/domů....................................................................... 

Jméno a příjmení žáka....................................................................................... 

Datum narození.............................................................(nutné pro zařazení do věkové kategorie) 

Bydliště žáka (není-li totožné se zák. zástupcem) ....................................................................... 

(dále jen odběratel) 

 

Uzavírají tuto smlouvu: 

I. 

Dodavatel se zavazuje poskytovat ve dnech školního vyučování ode dne platnosti smlouvy odběrateli v souladu  

s normami v platném znění objednaný rozsah odebírané stravy v cenách uvedených v příloze v množství  

a kvalitě podle norem a to za podmínek dále uvedených. 

1) Strávník má právo denně odebrat oběd pokud je přítomen ve škole nebo školském zařízení. První den 

neplánované nepřítomnosti strávníka má na oběd nárok a můžete si oběd vyzvednout od 10,30 do 13,30 hodin ve 

školní jídelně. (§4 odstavec 9 vyhlášky 107/2005 Sb., v platném znění). 

2) Dítě mateřské školy, které je v době podávání jídla v mateřské škole přítomno, se stravuje vždy a má právo 

denně odebrat 

a) oběd a dvě navazující doplňková jídla, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, 

b) oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem včetně tekutin  

v rámci dodržení pitného režimu. §4 odstavec 3 vyhlášky 107/2005 Sb., v platném znění. 
 

Do MŠ si nelze donášet vlastní stravu. 
 

ODHLAŠOVÁNÍ i PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ v MŠ i v ZŠ: Den předem do 15 hodin. 
 

II.Touto smlouvou je stanoveno, že odběratel objednanou stravu odebere. Odběratel je proto povinen částku  

na objednanou stravu uhradit včas. 

1) Platby za stravné jsou zálohovány částkou 450,- Kč. Tato záloha bude použita pouze v případě 

vzniklých dlužných plateb. Záloha na první měsíc stravného musí být složena v hotovosti  

u vedoucí školní jídelny nejpozději v den odevzdání smlouvy ke stravování. Po ukončení stravování bude záloha 

vrácena. Částka 450,- nebude po dobu vkladu na účet školy úročena,  

ani z ní nebudou strhávány žádné poplatky. 

2) Úhrada stravného je možná dvojím způsobem: 

a) Hotovostně 

b) Bezhotovostně – inkasem (č.účtu: 100092491/0800) 
a) Platí se dopředu na celý měsíc (objednanou stravu), neprojedené dny se odečtou.  

od následujícího měsíce. Splatnost je vždy 6. -  9. dne téhož měsíce. V případě, že je 9. den  

ve dnech pracovního klidu, je den splatnosti stravného následující první pracovní den. Pokud není platba 

uhrazena do konce měsíce, je strávník vyřazen ze stravování do doby vyřešení celé záležitosti. Nereaguje-li 

zákonný zástupce strávníka na ústní ani písemnou výzvu (doporučený dopis) dlužná částka bude odečtena ze 

zálohy (450,- Kč). 

Přeplatky se převádějí do následujícího školního roku. 

Stravné v hotovosti se platí vedoucí školního stravování. Opakované nezaplacení stravného  
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ve stanoveném termínu může být posuzováno jako závažné narušení provozu zařízení, v jehož důsledku může 

ředitel ukončit docházku dítěte do zařízení. §4 odstavec 2 vyhláška 14/2005 Sb., v platném znění. 

b) Bankovní účet (rodiče dávají souhlas k inkasu) viz příloha. Neprovedení příkazu z důvodu platební 

neschopnosti může být dodavatelem penalizováno. 

3) Jiný způsob platby není možný. 

4) Odběratel je povinen písemně nebo osobně v kanceláři školní jídelny dojednat případnou změnu objednávky. 

Odhlašování obědů je odběratel povinen učinit nejpozději den předem, nejpozději do 15,00 hodin stravovacího 

dne v elektronickém systému nebo možno na tel. čísle 775 584 293 nebo 416 781 216. 

5) Obědy se vydávají ve školních dnech v době od 11 - 13.30 hod. 

6) Odběratel má právo využívat všeho zařízení a všech služeb školní jídelny poskytovaných strávníkům a je 

povinen chovat se tak, aby nezpůsobil poškození, zničení nebo ztrátu zařízení školní jídelny, aby prostory školní 

jídelny neznečišťoval, a aby nebyl ostatním strávníkům školní jídelny na obtíž či nebudil jejich pohoršení. Při 

pobytu ve školní jídelně je povinen respektovat pokyny pracovníků školní jídelny a pedagogického dozoru. 

Způsobil-li odběratel úmyslně nebo hrubou nedbalostí dodavateli škodu, je povinen ji na vyzvání nahradit. Řídí 

se Řádem školní jídelny. 

7) V případě dietního omezení strávníka se obraťte na vedoucí ŠJ.  

8) Za neodebranou, nebo včas odhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Neodebrané obědy jsou 

vydány ostatním strávníkům v přídavcích.  

9) ZŠ - v případě hromadných akcí, školních výletů odhlášky provádí v elektronickém systému sám objednatel. 

MŠ – nevyužívá elektronický systém - zajistí dodavatel.  

10) O jakýchkoli školních prázdninách mají žáci automaticky stravu odhlášenou. O prázdninách  

v době provozu školní družiny nemají žáci na stravování nárok.  

11) Děti, platící inkasem z bankovního účtu jsou automaticky přihlášeny další rok od 1. školního dne, ostatní je 

nutno znovu přihlásit. 
 

III. 

Tato smlouva je platná dnem podepsání na dobu neurčitou. 
 

IV. 

Smlouva se ruší písemně dopisem adresovaným řediteli školy a vedoucí školní jídelny. V případě hrubého 

porušení smlouvy má ředitel školy právo platnosti smlouvy ukončit. 
 

V. 

Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že souhlasí s obsahem i zněním smlouvy, že ji uzavírají na 

základě pravdivých údajů a ze své vůle a že smlouva nebyla dojednána v tísni ani  

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

VI. 

Provozovatel služby si vyhrazuje právo na změnu ceny obědů ve vztahu k cenám energií, potravin a dalších 

služeb souvisejících s přípravou jídel.  

 

 

V ....................................dne ..................Podpis zákonného zástupce ............................................  

 

                                                                Podpis a razítko dodavatele …………………………… 

 

Příloha č.1:  

Ceník stravného platný od 1. 9. 2019 

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku dle skupin 

 

MŠ                                                                    ZŠ 

Strávníci 3 - 6 let                                                Strávníci 7 - 10 let                 21,00 

přesnídávka                    9,00                      Strávníci 11- 14 let                 23,00       

oběd        18,00 

svačina         7,00                      Dospělí  

Strávníci 7 - 10 let                        Mzdová režie                         24,00 

přesnídávka       10,00                      Věcná režie                              9,00 

oběd        21,00                      Náklady na potraviny              31,00 

svačina            8,00                       Celkem                                   64,00 

Příloha č. 2 

Pouze pro nové strávníky, kteří budou hradit stravné sporožirovým účtem! 



 

Závazné potvrzení 

  
Banka potvrzuje, že Pan/í/ .................................................................................................. ......... 

 

má založen účet č. ................................................................................................................ ........ 

 

a že vydal bance dispozice a souhlas s měsíčním inkasem stravného podle dispozic školní jídelny Základní školy 

a mateřské školy Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace k tíži svého výše jmenovaného účtu  

a ve prospěch sběrného účtu 100092491/0800 
 

Vyplněné a bankou či spořitelnou potvrzené vraťte do ŠJ Bohušovice nad Ohří 

 

 

 

V ......................................................... 

 

 

 

...........................................           .............................................. 

 

     podpis majitele účtu                  razítko a podpis banky 

                                                                                    


