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Obecná ustanovení
Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, dále
vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování,
vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 602/2006 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při
činnostech epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále
příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.
1. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje
stravování vlastních zaměstnanců za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci během
směny trvá minimálně 3 hodiny. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím
strávníkům.
2. Žáci mají právo denně odebrat jeden oběd. Dítě v mateřské školce má právo odebrat oběd,
jedno předcházející a navazující doplňkové jídlo. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá
nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd
do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další neodhlášené dny při nemoci se
hradí plná cena oběda. V době prázdnin a v době volna určeného státem, žákům nárok na
dotovanou stravu zaniká.

POKYNY PRO ŽÁKY A RODIČE
Přihlášení ke stravování:
1. Na začátku stravování, musí každý strávník (zákonný zástupce) písemně vyplnit
přihlášku, kterou si vyžádá v kanceláři vedoucí ŠJ nebo stáhne na stránkách školy. Na
základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je strávník ke stravování přihlášen na
dobu neurčitou. Veškeré změny včetně nepřítomnosti ve škole a zrušení stravování je
nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Zrušení stravování je nutné provést písemně,
vyplněním formuláře, který obdrží u vedoucí ŠJ. Pokud tak strávník (rodiče) neučiní –
stravné propadá a za neodhlášený (odebraný i neodebraný) oběd bude zpětně
požadována úhrada do plné ceny oběda dle kalkulačního listu.
2. Každý strávník uhradí zálohu ve výši 600,00 Kč. Tato záloha bude vyúčtovaná po
odhlášení strávníka ze stravování a přeplatky budou vráceny na účet strávníka. Dále se
platí vždy po uplynutí měsíce přesný počet odebraných obědů.
3. Úhrada stravného se provádí inkasní platbou z účtu nebo poštovními poukázkami
vždy k 15. v měsíci. Sběrný účet školy pro stravné je 9516140267/0100, inkasní
platby nastavit bez variabilního symbolu! V případě jednorázového příkazu
napište do poznámky pro příjemce, za koho stravné platíte.
4. Ceny stravného:
Mateřská škola:
přesnídávka
oběd
odpolední svačinka

8,00 Kč
18,00 Kč
9,00 Kč

Žáci od 7 do 10 let
Žáci od 11 do 14 let
Žáci 15 a více let
Žáci svačinka

23,00 Kč
25,00 Kč
27,00 Kč
15,00 Kč

Zaměstnanci školy
Zaměstnanci školního zařízení
Cizí strávníci

30,00 Kč
57,00 Kč
60,00 Kč

Odhlášení stravy:
Si každý strávník provádí sám: elektronicky přes internetový portál E-STRAVA, osobně
nebo výjimečně na telefonním čísle 556 810 242 vždy do 12.00 hod. na následující den. Př.
Ve čtvrtek se rozhodnu, že nebudu chtít odebrat páteční oběd, proto musím odhlášku provést
ve čtvrtek do 12:00h.
DRUHÁ VARIANTA OBĚDA, slouží k výběru pouze pro dospělé strávníky, a to z důvodu,
že nepodléhá plnění spotřebního koše. Objednání oběda č. 2 probíhá dva dny předem do
12:00 hodin. Kdo si druhou variantu oběda neobjedná nebo nenahlásí e-mailem, bude mít vždy

automaticky navolenou variantu č. 1. Naopak, pokud rodič v systému navolí dítěti variantu č. 2,
bude mu automaticky převedená na variantu č. 1. V případě, že si dospělý strávník navolí
variantu č. 2 v době, kdy v jídelním lístku není výběr ze dvou jídel, bude mu oběd úplně zrušen.
Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel
pro žáky v době jejich pobytu ve škole za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní chod,
nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny
ke konzumaci v těchto jídelnách. Strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v
prostorách jídelny. Doprovod strávníka může čekat v šatně.
Výdej obědů
- je ve školní jídelně stanoven od 11:30 – 14:00 hodin
- výdej obědů do přenosných nádob pro nemocné strávníky a cizí strávníky je
stanoven od 11:30 do 12:00 hodin. Strávník dostane oběd na talíř a dle potřeby si ho sám
rozloží do jídlonosiče/příslušných nádob, které si sám zkompletuje.
- Pro Brose kids club – plnění do termoportů v 10:30, v 10:35 odvoz
- pro Mš Veselou Opičku – plnění do termoportů v 10:45 – odvoz v 10:50.
5. Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního
roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č.
561/2004 Sb.
Dozor v jídelně:
•

•
•
•

žáci se mohou stravovat v jídelně jen za přítomnosti pedagogického pracovníka
pověřeného ředitelem školy. Pedagogický dozor je nutný od počátku výdeje obědů, až
do odchodu posledního strávníka.
organizuje příchod k výdejnímu okýnku, aby nedocházelo ke kolizím se žáky nesoucími
již oběd, případně nedošlo k úrazu
když dojde ke znečistění jídelny, požádá o úklid personál kuchyně, pokud tak neučinil
sám
zajišťuje chod jídelny tak, aby byla místem kulturního stravování žáků i pedagogických
pracovníků a vedl žáky vhodným způsobem k dobrým stravovacím návykům, hygieně
a kultuře stravování

Vlastní organizace provozu:
•
•
•
•
•

z hygienických důvodů doporučujeme strávníkům, aby si před jídlem umývali ruce,
a tak předcházeli přenosu infekčních onemocnění
pro přenos jídla, používali podnosy k tomu určené
ke kuchařkám, které vydávají stravu se chovali zdvořile
v průběhu konzumace stravy dodržovali kulturu stolování
použité nádobí strávnicí odnesou k určenému okénku, příbory dávají do příslušné
nádoby
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