
Provozní řád jídelny       
  

1. Provozní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30 hodin 

2. Výdej stravy 

1. Strava se vydává ve školní jídelně denně od 10:50 do 13:30 hodin. 

3. Výdej obědů  

1. pro DPS od 10:00 do 10:25, 

2. pro nemocné a cizí strávníky do jídlonosičů od 10:25 do 10:50, 

3. pro cizí strávníky ke stolům v době od 10:30 do 10:50 hodin, od 11:30 do 11:50 hodin 

a od 12:30 do 12:40 hodin. 

4. Dotované stravné - podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok 

na dotované stravné pouze v případě: 

            4.1 má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v prvý den neplánovaného onemocnění; 

            4.2 má-li se zabezpečit stravování žáka účastnícího se soutěže, na kterou byl žák školou vyslán 

a organizátor soutěže nezabezpečil pro soutěžící náhradní stravování. 

5.Výše stravného: 

            Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. o školním stravování 

v platném znění. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 

příslušného věku. Kategorie 3 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 – 18 let. 

       6.    Odběr obědů 

6.1 Při odběru oběda musí strávník použít bezkontaktní čip, kterým je přes terminál ověřena úhrada 

stravného. Bez čipu se oběd nevydá. Bezkontaktní čip je prodán vedoucí školní jídelny ve výši 130 Kč 

na celé období stravování, po ukončení stravování je možné nepoškozený čip odevzdat zpět, nejpozději 

však do čtyř měsíců od ukončení stravování, vrácena je poměrná část a to ve výši 80 Kč. Náhrada 

za ztracený čip se neposkytuje. 

6.2 Žáci a zaměstnanci školy jsou na následující měsíc přihlášeni hromadně, ostatní strávníci se musí 

na začátku každého měsíce přihlásit individuálně. 

6.3 Odhlašování stravy: 

6.3.1 Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, obědy v těchto dnech lze odebírat za plnou cenu 

(finanční normativ + mzdová a provozní režie + zisková přirážka). Za neodhlášenou a neodebranou stravu 

se neposkytuje náhrada, obědy propadají podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění.                    

6.3.2 Ze stravování je nutno odhlásit se den předem do 13:00 hodin,  

6.3.3 Pro odhlášení stravy lze využít webové stránky "Strava.cz ", nebo telefonní číslo 581 694 251 



 

 

6.4. Způsob platby stravného: 

6.4.1 Hotově platbou u vedoucí školní jídelny během pokladních hodin do 20. dne v měsíci  od 7:00 

do 11:00 hodin. 

6.4.2 Inkasem ze účtu k 15. dni následujícího měsíce. Nutno nahlásit souhlas k inkasu a číslo účtu školy ŠJ: 

- 277 651 041/300  

Pro přímé platby z Vašeho účtu za odebranou stravu na účet školní jídelny: č. účtu-  277 651 041/300. 

 


