
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 
 

Náhradní stravování pro žáky (6.6.–22.6.2022) 
 

 

Vážení rodiče, žáci, 

z důvodu generální opravy budovy školní jídelny Hradská skončí pro žáky školní rok 2021/2022 
rozdáním vysvědčení ve čtvrtek 23.6.2022. V době 24.6.–30.6.2022 budou mít žáci ředitelské volno. 
Od pondělí 6.6.2022 bude školní jídelna Hradská uzavřena. Ve spolupráci se Statutárním městem 
Zlín jsme zajistili na dny 6.6.–22.6.2022 obědy pro žáky v menze UTB Zlín na Hradské ulici. 

Cena oběda v menze UTB Zlín je 30 Kč (platba je možná pouze v hotovosti). Podle níže uvedeného 
jídelníčku můžete na tyto dny objednat obědy. Závazná objednávka ob ědů podepsaná zákonným 
zástupcem žáka musí být odevzdána t řídní učitelce (v kanceláři školy) nejpozd ěji do pond ělí 
16.5.2022 spolu s finan ční hotovostí . Po tomto termínu není možné objednávku zm ěnit!  
V případě nepřítomnosti žáka ve škole (např. z důvodu nemoci) je možné pouze vyzvednutí oběda 
v menze UTB Zlín. Objednávku nelze zrušit. 

�---------------------------------------------------------------NÁVRATKA--------------------------------------------------------------------------- 

Závazná objednávka ob ědů v menze UTB Zlín 

   ANO - NE 
pondělí 
6.6.2022 

Selská polévka se širokými nudlemi 
Krůtí nudličky na bylinkách s pórkem a smetanou, dušená rýže 

 

úterý 
7.6.2022 

Hovězí polévka s rýží a hráškem 
Špagety po boloňsku s vepřovým masem a strouhaným sýrem 

 

středa 
8.6.2022 

Polévka kyselice 
Bramborové šulánky s mákem, máslem a cukrem 

 

čtvrtek 
9.6.2022 

Fazolová polévka s libečkem 
Kuřecí řízek , vařené brambory s máslem, kompot 

 

pátek 
10.6.2022 

Slepičí vývar s nudlemi 
Špikovaná hovězí pečeně, svíčková omáčka, houskový knedlík 

 

 

   ANO - NE 
pondělí 
13.6.2022 

Sýrová polévka s bramborami 
Přírodní rybí filé na másle a kmíně, bramborová kaše, kompot 

 

úterý 
14.6.2022 

Hrachová polévka 
Džuveč z vepřového masa se zeleninou, strouhaný sýr, okurek 

 

středa 
15.6.2022 

Hovězí vývar s masem a nudlemi 
Špagety po uhlířsku s anglickou slaninou, smetanou a strouhaným sýrem 

 

čtvrtek 
16.6.2022 

Kroupová polévka 
Sous-vide roláda, dušená rýže, přírodní šťáva s tymiánem, salát 

 

pátek 
17.6.2022 

Rajská polévka s restovanými paprikami 
Frankfurtská vepřová pečeně, houskový knedlík 

 

 

   ANO - NE 
pondělí 
20.6.2022 

Kmínová polévka s vejcem a bramborami 
Kuřecí medailonky se šunkou a sýrem, dušená rýže, kompot 

 

úterý 
21.6.2022 

Slepičí polévka s trhaným masem a zeleninou 
Pečený moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík 

 

středa 
22.6.2022 

Smetanová kapustová polévka 
Kynuté ovocné knedlíky s tvarohem, cukrem a máslem 

 

 
Jméno a příjmení žáka ........................................................................................... třída .......................  
 

Závazně objednávám z uvedené nabídky celkem ………….. obědů (á 30 Kč) a posílám finanční  
 

hotovost za obědy ve výši ………………. Kč. 

 
Ve Zlíně dne ……….………..  Podpis zákonného zástupce žáka: ......................................................... 

 


