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Vážení rodiče, vážení žáci,   
Zasíláme Vám informace týkající se zahájení školního roku 2022/2023. 
 

 Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. září 2022. 

Oficiální zahájení pro žáky základní školy a základní školy speciální je v 10.00 hod. 

v hale základní školy. 
 

Potvrzení 

Potvrzení pro doprovod a potvrzení o studiu se budou vydávat 1. 9. 2022 od 10.00  

do 12.00 hod. na sekretariátě školy. 
 

 

Platby pro nové žáky ZŠ a ZŠS 

Stravovací a vstupní čip 30,-Kč (maximum 3 čipy pro jednoho žáka) 

 

 Strava   

Stravování ve škole je zajišťuje školní kuchyně. Stravovací systém spočívá 

v bezkontaktním systému objednávání, strava pro žáky ZŠS se vydává v budově B1.  

Žáci ZŠS využívají čipy pouze pro vstupy. 

Vstupní a současně stravovací čipy pro nové žáky se budou vydávat na sekretariátě 

u p. Blatné v budově B2 – ZŠ od 22. 8. 2022 do 31. 8. 2022 od 8.00 – 14.00 hodin. 
 

Platbu za stravu je možné provádět bankovním převodem - příkazem 

k úhradě nebo složenkou, a to na číslo účtu školy: 195 333 621/0710.  

Uvádějte vždy variabilní symbol žáka, který je přidělen na základě 

odevzdané přihlášky ke stravování. Bez něho není možné platbu identifikovat.  
 

Stravovací systém neumožňuje objednávat stravu bez předchozího zaplacení. 

Platbu je nutno provést vždy nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, 

tzn., že na měsíc září je nutno zaplatit stravu nejpozději do 20. 8. 2022. 

Při včasném zaplacení stravy jsou internátní a denní žáci ZŠ, ZŠS automaticky 

přihlášeni k druhu č. 1. Změnu si poté strávník provádí – rodič s žákem. Při pozdní 

platbě si musí strávník zajistit objednání sám.  

Žádáme rodiče, aby si na konci srpna před nástupem dítěte do školy zkontrolovali 

výši konta a stav objednávky svého dítěte. 

 

Denní žáci mohou odebírat pouze obědy. 
 

Stravování pro internátní žáky ZŠ začíná 1. září obědem. 

Stravování pro všechny ostatní žáky školy začíná 2. září obědem. 

 

 

http://www.kamenomlynska.cz/
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Cena stravy od 1. 9. 2022 

věková kategorie 7 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let 

 snídaně a přesnídávka 25,00 27,00 29,00 

 oběd 29,00 31,00 35,00 

 svačina 10,00 11,00 12,00 

 večeře 1 24,00 27,00 30,00 

 večeře 2   11,00 

 celkem 88,00 96,00 117,00 
 

 

Do věkových kategorií jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou 

v příslušném školním roce, tj. od 1. září do 31. srpna. 

Stravu je možno přihlašovat nebo odhlašovat nejpozději den předem do 13.00 hod. 

u vedoucího kuchyně na tel. č.: 543 248 576 - možnost záznamníku, 543 321 303 nebo 

na www stránkách školy. Uživatelské jméno a heslo získáte na sekretariátě školy 

v budově B2 – ZŠ. 
 

Informace o organizaci školního roku 2022/2023, plánovaných aktivitách 

a pomůckách žáků pro školní rok obdrží rodiče od třídních učitelů. 
 

Tyto i mnohé další zajímavé informace o škole najdete na našich webových 

stránkách: www.kamenomlynska.cz 

 

 
 

Pěkné prožití prázdnin, hodně chuti a elánu do nového 

školního roku 2022/2023 Vám přeje vedení školy a učitelský sbor. 

                   

 

 

 

 

 

        Ing. Soňa Šestáková  

                                                                                                             ředitelka škol           
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