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Gymnázium Brno, Křenová, 
příspěvková organizace 
 
Křenová 304/36 
602 00 Brno 
tel: 543 321 352 
e-mail: skola@gymkren.cz 

 

Směrnice k poskytování školního stravování 

Číslo jednací GBK- 

Platnost a účinnost od 1. září 2013 

Aktualizované znění platné od 2. září 2019 

Pedagogická rada seznámena dne 27. srpna 2019 

Počet příloh 0 
 

 

1. Školní stravování pro žáky školy upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Stravování je určeno žákům školy. 

3. Stravování je poskytováno na základě Smlouvy o zajištění školního a závodního stravování 
s dodavatelem Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106, 618 00 Brno. 
Stravování je poskytnuto i na základě Smlouvy o zajištění dietního školního stravování 
s dodavatelem Střední škola polytechnická Brno, Jílová 164/36g, 639 00 Brno.  Ve školní jídelně-
výdejně se poskytuje pouze hlavní jídlo – oběd. 

4. Žáci školy hradí obědy podle výše finančního normativu určeného v rámci rozpětí finančních 
limitů na nákup potravin podle přílohy 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

5. Oběd pro nemocného žáka může být vydán pouze první den jeho neplánované nepřítomnosti. 

6. Informace o způsobu přihlášení a odhlášení oběda, placení, doby vydávání a další organizační 
pokyny jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny-výdejny. 

7. Kalkulace cen obědů: 
 

Kalkulace pro mladší žáky školy ve věku 11 - 14 let 

Cena oběda-limit potravin 34,-  Kč 

Žák hradí  34,-    Kč 
 

Kalkulace pro starší žáky školy ve věku 15 a více let 

Cena oběda-limit potravin 37,-  Kč 

Žák hradí  37,- Kč 
 

Do kategorie starších žáků spadají žáci, kteří v daný školní rok dovrší věk 15 let. 
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DIETNÍ STRAVOVÁNÍ:  
Kalkulace pro mladší žáky školy ve věku 11 - 14 let 

Cena oběda-limit potravin 30,-  Kč 

Žák hradí  30,-    Kč 
 

Kalkulace pro starší žáky školy ve věku 15 a více let 

Cena oběda-limit potravin 32,-  Kč 

Žák hradí  32,- Kč 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Brně dne 19. srpna 2019 Mgr. Miroslav Marek 
 ředitel školy 
 


