Vážení strávníci,
dovolte mi, abych Vás seznámila se změnami, které nastanou ve školní jídelně ZŠ a MŠ Raškovice od
1.7.2019. S ohledem na neustále se zvyšující ceny potravin, jsem nucena přistoupit ke zdražení
stravného. Ujišťuji Vás, že změny cen stravného provádím jen v nejnutnějším případě, a jelikož
poslední změna stravného proběhla v roce 2017, musím ke zdražení přistoupit. Právní normy, kterými
se školní stravování řídí, mi přesně určují, které potraviny musím k přípravě stravy použít. Mezi
suroviny, které musím při plánování jídelního lístku zařadit, patří ty, které za poslední období zdražily
nejvíce. Mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, ale i kvalitní druhy mas nebo rybí maso. Jistě jste i
vy zaregistrovali, že třeba mléko a máslo, zdražily za poslední dva roky o více než 10%, kvalitní
vepřové nebo hovězí maso, je dražší v průměru o 15%, kořenová zelenina, brambory, ale i papriky,
rajčata, okurky o cibuli a česneku ani nemluvě, jsou oproti roku 2017 několika násobně dražší.
Nemám jinou možnost, než stravné zvýšit, abych byla schopna finančně pokrýt cenu jednoho
uvařeného oběda.
Podrobnou kalkulací jsem dospěla k částce, která zvýší cenu oběda u školních dětí v průměru o 8%, u
dospělých se tato cena zvýší v průměru o 7% a u strávníků MŠ o 10%. Rozdílná procentuální výměra
vychází ze skutečné spotřeby daných surovin, potřebných pro přípravu jídel v dané kategorii
strávníků. U dětí mateřské školy je největší nárůst u mléčných výrobků a mléka, u strávníků ZŠ je
největší problém u ovoce a zeleniny a u dospělých strávníků jsem vycházela z průměrného navýšení
cen u všech sledovaných komodit.
Konečná cena stravného se tedy od 1.7.2019 změní takto:
strávníci 7-10
oběd
strávníci 11-14 oběd
strávníci 15 a více oběd

24,-Kč
26,-Kč
28,-Kč

VHČ bývali zaměstnanci

55,- Kč

VHČ

60,- Kč

celodenní MŠ
polodenní MŠ

38,- Kč
31,- Kč

Další změnou, která se dotýká rodičů strávníků MŠ, je změna místa placení stravného. Za dobu mého
působení jsem zjistila, že většina rodičů má děti, které se stravují jak v ZŠ, tak v MŠ a dvojí placení jim
činí problémy, z toho důvodu zavádím jedno místo pro úhradu obědů, a tím je kancelář vedoucí ŠJ
v ZŠ. Platby budou probíhat ve stejném termínu, jak pro ZŠ, tak MŠ. Po domluvě je možno termín
upravit, ale prodejní místo zůstává stejné. V mateřské škole již nebude možno stravné uhradit.
Prázdninový provoz, který bude v termínu od 1.7-2.8, jsou zákonní zástupci přihlášených dětí povinni
uhradit ještě v měsíci červnu. Termín placení bude v MŠ vyvěšen a úhrada se již bude provádět
v kanceláři vedoucí ŠJ v budově ZŠ.
Odhlášky v průběhu prázdninového provozu budou přijímány pouze na dobu delší dvou dnů a musí
být nahlášeny v kuchyni MŠ s dvoudenním předstihem. V době kdy nebude odhláška akceptována,
mají strávníci právo na odnos přihlášeného oběda v jídlonosiči. Tato praxe je již zavedena, a to ze
snahy neplýtvat objednanými potravinami.
Věřím, že i přes provedené změny, budete nadále s prací kolektivu školní kuchyně spokojeni a námi
nabízených služeb budete hojně využívat.

Za kolektiv kuchyně ZŠ a MŠ Raškovice
Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

