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1. Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní stravování se                
řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na                
nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 
2. Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců základní školy v době jejich pobytu ve                

škole. 
 
3. Do školní jídelny je povolen vstup pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům školy a rodičům,               
kteří jdou vyzvednout oběd nemocnému dítěti v první den nemoci. Do školní jídelny není povolen               
vstup osobám, které se ve školní jídelně nestravují, a strávníkům, kteří nemají řádně objednaný oběd. 
 
4. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci základní školy. 
 
5. Zaměstnancům školy je poskytováno závodní stravování, které se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb.,              
zákonem č. 250/2000 Sb. a vnitřním předpisem školy. 
 
6. Stravování cizím státním příslušníkům je poskytováno za stejných finančních podmínek jako            
ostatním školním strávníkům. 
 
7. Vaří se pro strávníky bez zdravotního omezení. 
 
8. Jídelní lístek je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných              
potravin. Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do školní jídelny a je rovněž k nahlédnutí na webové                 
stránce školy a na webové adrese www.strava.cz, po zadání čísla jídelny: 4647. 
 
9. Obědy jsou připravovány ve vlastní vývařovně. Doba vydávání obědů je od 11:00 do 13:45 hodin                
za účasti pedagogického dohledu. Žák základní školy má právo denně odebrat oběd, pokud je              
přítomen ve školním vyučování. 
 
10. Jídlo je vydáno až po přiložení čipu na výdejní terminál. V případě, že žák čip zapomene a oběd má                    
objednaný, nahlásí kuchařce své jméno a objednaný oběd si odebere. 
 
11. Jídlo, nápoje a ovoce jsou konzumovány v jídelně. Strávník žádá jen tolik jídla, kolik sní. Přidat si                  
může polévku, omáčku a přílohu. Po jídle strávníci odnáší použité nádobí k odkládacímu okénku. 
 
12. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně, dohlížející pedagog dbá na bezpečnost stravujících se žáků.               
Dojde-li k potřísnění podlahy (vylití polévky, čaje) učiní nutná opatření, aby nedošlo ke zranění              
procházejících žáků. Dojde-li k úrazu ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dohled úraz vedoucí školní              
jídelny. Pedagog následně provede zápis do knihy úrazů a vyplní „Záznam o školním úrazu“. 
 
13. Běžný úklid včetně stolů a podlahy znečištěné jídlem během provozní doby v jídelně provádí               
pověřená uklízečka. 



14. Každý nový strávník před zahájením stravování nejdříve vyplní přihlášku ke školnímu stravování a              
odevzdá ji vedoucí ŠJ. Zaplatí v hotovosti zálohu za čip. Pokud strávník čip ztratí, zakoupí si čip nový.                  
Ztrátu čipu nahlásí vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje, a tím zabrání jeho zneužití. 
 
15. Obědy se platí inkasem z účtu, ve výjimečných případech složenkou, pokud strávník nebo jeho               
zákonný zástupce prokazatelně nevlastní žádný platební účet. 
  
16. Žáci, kteří ukončí stravování, vrátí čip a uhradí nedoplatek za poslední měsíc školní docházky. 
 
17. V době prázdnin a volna jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. 
  
18. Objednaný oběd je možné odhlásit buď pomocí webové stránky www.strava.cz, zadáním čísla             
jídelny: 4647 a zadáním uživatelského jména a hesla, nejpozději do 13:45 den předem. Uživatelské              
jméno a heslo pro přihlášení na webové stránky obdrží strávníci u vedoucí ŠJ. Druhou možností               
odhlášení obědů je pomocí čipu a elektronického terminálu, který je umístěn před vstupem do ŠJ,               
nejpozději do 13:45 den předem.  
 
19. Pouze v první den nemoci, za předpokladu, že rodiče nemohli oběd žákům včas odhlásit, může být                 
oběd odebrán do jídlonosiče za dotovanou cenu. Neodhlášený a neodebraný oběd bude strávníkovi             
účtován v plné výši, včetně věcných a osobních nákladů: 

a) žákům ZŠ od druhého dne nepřítomnosti ve škole, 
b) zaměstnancům ZŠ od prvního dne nepřítomnosti ve škole. 

 
20. V rámci dodržování pitného režimu je ke každému obědu podáván nápoj (ovocné šťávy, čaj,               
mléčné nápoje). 
 
21. Strávníci jsou zařazeni do skupin podle věku podle věku na dobu od 1. 9. do 31. 8. stávajícího                   
školního roku takto: 

I. skupina – strávníci 7 - 10 let: norma masa v syrovém stavu je 70 g. 
II. skupina – strávníci 11- 14 let: norma masa v syrovém stavu je 80 g. 
III. skupina – strávníci 15 a více let: norma masa v syrovém stavu je 90 g. 

  
22. Cena stravného dle vyhlášky 107/2008 Sb. činí pro jednotlivé věkové kategorie uváděné v              
předchozím článku této směrnice od 1. září 2019: 

I. skupina 25,- Kč 
II. skupina 27,- Kč 
III. skupina 29,- Kč 
Zaměstnanci 18,- Kč (+ 16,- Kč FKSP) 
Cizí strávníci 63,- Kč 

 
Mgr. František Látal, Ph.D. 

ředitel školy 


