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STRAVOVÁNÍ  PRO VEŘEJNOST – CIZÍ STRÁVNÍKY 

 
V rámci doplňkové činnosti nabízíme stravování pro veřejnost.  Oběd se 
skládá z polévky, hlavního chodu, popř. ovoce, zeleninového salátu 
nebo mléčného výrobku. 
 

Cena oběda je 60,- Kč 
 

KALKULACE CENY – OBĚD PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 

 

Spotřeba 
potravin 

Kč 34,- 

Režijní náklady Kč 14,- 

Osobní náklady Kč 9,- 

Zisk Kč 3,- 

Cena celkem Kč 60,- 

 

Přihlašování obědů 
Obědy se přihlašují u vedoucí ŠJ (budova MŠ) vyplněním závazné 
přihlášky ke stravování, která platí jeden rok.   
 
 

Odhlašování obědů 
Strava se odhlašuje vždy den předem do 14.30 hod. Odhlašování obědů 
je možné:  
 
- telefonicky  u vedoucí ŠJ  - Monika Kucharovičová tel:  603 818 876  

- e-mailem – pouze v pracovní dny do 14.30hod. 
monika.kucharovicova@zszandov.cz 
- zapsáním na nástěnku, která je umístěna a u výdeje cizích strávníků  
 

 

Základní škola a mateřská škola Žandov, 

okres Česká Lípa, příspěvková organizace 
Kostelní 200, Žandov 471 07  
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Placení obědů 
Stravné se běžně hradí  bezhotovostním způsobem na účet školy číslo                                                

107-6243590217/0100. Výši platby a variabilní symbol vám sdělí 

vedoucí ŠJ.  Platba v hotovosti je možná v ojedinělých případech u 

vedoucí stravování, a to vždy 25. dne v měsíci na měsíc následující.  
Vyúčtování bezhotovostních plateb se provádí vždy v únoru a v červenci. 
Přeplatek vám poukážeme na účet, ze kterého budete platby provádět.  
 
 

Vydávání obědů 
 

ČAS VÝDEJE pro cizí strávníky je od 10.45 hod do 11.00 hod do 
vlastních jídlonosičů na místě k tomu určeném – zadní vchod MŠ 
z Lužické ulice.  

Jídlo vydané do jídlonosičů je určené k OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!! 
 

 

OPATŘENÍ  ŠKOLNÍ JÍDELNY -  COVID  19 
 

Vzhledem k současné situaci se obědy vydávají POUZE do vlastních 

jídlonosičů a to ve stejný čas (10.45 hod. – 11.00 hod.) Povinností 

každého strávníka jsou dvoje jídlonosiče. Probíhá tzv. „výměna“ 
prázdných za plné. Školní jídelna musí všechny gastronádoby 
přemývat!!! 

Velmi vstřícné je k našim seniorům vedení města. Od prvních dní 

nouzového stavu zajistilo město rozvážku obědů až domů.  
 


