
Vedoucí školní jídelny Vacenovice 
 

oznamuje, že z důvodu růstu nákladů spojené s nákupem potravin a energií 

v minulém a letošním roce, je nucena přistoupit k navýšení cen stravného pro 

všechny strávníky školní jídelny a to od 1. 3. 2023.  

 

I nadále chceme dětem a žákům zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů a 

svačinek, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. 

  

Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro 

školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.  

          

Nové ceny stravného o velikosti porcí dle věkových kategorií  

platné od 1. 3. 2023: 
 

 

MŠ 

 

Kategorie od 3 do 6 let – přesnídávka + pitný režim 10,- Kč 

Kategorie od 3 do 6 let – oběd + pitný režim             25,- Kč 

Kategorie od 3 do 6 let – svačina + pitný režim           9,- Kč 

 

Celkem za den:                     44,- Kč 

 

 

Kategorie od 7 do 10 let – přesnídávka  + pitný režim 11,- Kč 

Kategorie od 7 do 10 let – oběd  + pitný režim             29,- Kč 

Kategorie od 7 do 10 let – svačina  + pitný režim        10,- Kč 

 

Celkem za den:                    50,- Kč 

 

 

ZŠ 

 

Kategorie od 7 do 10 let – oběd + pitný režim 29,- Kč 

Kategorie od 11 do 14 let – oběd + pitný režim 31,- Kč 
 

 

Platební údaje zůstávají beze změn. 

Prosím o případné navýšení částky na inkasu! 

 

Děkuji za pochopení. 

Bc. Hana Chvátalová 



Vedoucí školní jídelny Vacenovice 
 

oznamuje, že z důvodu růstu nákladů spojené s nákupem potravin a energií 

v minulém a letošním roce, je nucena přistoupit k navýšení cen stravného pro 

všechny strávníky školní jídelny a to od 1. 3. 2023.  

 

I nadále chceme všem strávníkům zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů, a 

proto je navýšení ceny nevyhnutelné. 
 

 

Nová cena stravného platná od 1. 3. 2023: 
 

 

Cizí strávníci – oběd 88,- Kč 

 
 

Platební údaje zůstávají beze změn. 

Prosím o případné navýšení částky na inkasu! 

 

 

 

Děkuji za pochopení. 

 

Bc. Hana Chvátalová 

vedoucí školní jídelny 

 


