
 
 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 
ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, č. BÚ: 225350968/0300 

IČO: 479 22 516, tel.: 588 000 631, email: zshor@seznam.cz, www.skoladrhoraka.cz 

 

V Prostějově, dne 5. 4. 2022 

 

Ceny stravného od 1. 5. 2022 
  

     Vážení rodiče, prarodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků, učitelé, kolegové, přátelé, 

 

v poslední době jsme všichni vystaveni výraznému nárůstu cen potravin a energií, které se bohužel 

musí odrazit do cen stravného. Proto jsme nuceni zvýšit ceny stravného od 1. 5. 2022. Všechny 

ceny jsou uvedeny s DPH. 

 

 

Rozpis jednotlivých cen dle kategorií strávníků: 

 

1) oběd pro zaměstnance (v hlavní činnosti) - nová cena 45,- Kč (zaměstnanec hradí 25,- Kč, 

příspěvek z FKSP činí 20,- Kč), původně 37,- Kč, 

2) MŠ celodenní strava (do 7 let) v hlavní činnosti, nová cena 50,- Kč, původně 41,- Kč, 

3) MŠ celodenní strava (od 7 let) v hlavní činnosti, nová cena 61,- Kč, původně 48,- Kč, 

4) MŠ oběd (do 7 let) v hlavní činnosti, nová cena 23,- Kč, původně 20,- Kč, 

5) MŠ oběd (od 7 let) v hlavní činnosti, nová cena 32,- Kč, původně 27,- Kč, 

6) žák 1. stupně - oběd v hlavní činnosti, nová cena 32,- Kč, původně 27,- Kč, 

7) žák 2. stupně – oběd v hlavní činnosti, nová cena 36,- Kč, původně 30,- Kč, 

8) žák od 15 let - oběd v hlavní činnosti, nová cena 45,- Kč, původně 37,- Kč, 

9) MŠ celodenní strava v doplňkové činnosti (do 7 let), nová cena 90,- Kč, původně 78,- Kč, 

10) MŠ celodenní strava v doplňkové činnosti (od 7 let), nová cena 101,- Kč, původně 85,- Kč, 

11) MŠ oběd v doplňkové činnosti (do 7 let), nová cena 63,- Kč, původně 57,- Kč, 

12) MŠ oběd v doplňkové činnosti (od 7 let), nová cena 72,- Kč, původně 64,- Kč, 

13) dospělí bez dovozu - oběd v doplňkové činnosti, nová cena 84,- Kč, původně 73,- Kč, 

14) dospělí s dovozem - oběd v doplňkové činnosti, nová cena 85,- Kč, původně 74,- Kč, 

15) dospělí s dovozem (organizace zřizované Statutárním městem Prostějov) - oběd 

v doplňkové činnosti, nová cena 83,- Kč, původně 72,- Kč, 

16) Jesle s dovozem – strava v doplňkové činnosti, nová cena 88,- Kč, původně 76,- Kč, 

17) MŠ - oběd v doplňkové činnosti (do 7 let) bez dovozu, nová cena 62,- Kč, původně 56,- Kč, 

18) MŠ - oběd v doplňkové činnosti (od 7 let) bez dovozu, nová cena 71,- Kč, původně 63,- Kč. 

 

 

Děkuji za pochopení a věřím, že zvýšení cen nebude pro vás velkou komplikací. 

 

 

 

 

                         Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy 
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