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Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo 

Školní 83,  671 28  Jaroslavice, IČO: 70993866,  tel.: 515 275 145, 739 651 230 

zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz, www.zsjaroslavice.cz 

 

 

P R O V O Z N Í    Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y 

 č.j.     213/2017  ze dne 1. 11. 2017 

 

Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a následně prováděcím 

předpisem, tj. vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění vyhl.17/2015 Sb., vyhl., nařízení EU 

č.1169/2011. 

 

1. Výdejní doba:    pro děti MŠ  1. sk. B                od 11:35 do 12:10  hod. 

                                 pro děti MŠ   2. sk. K+ ZŠ        od 11:45 do 12:20 hod 

                                 pro strávníky ZŠ                       od 11:45 do 13:45 hod. 

                                 pro jiné  strávníky   v ŠJ           od 11:00  do 11:30 hod.       

                                 jídlonosiče                                od 11:00 do 11:30 (všichni strávníci)                                         

Pro děti MŠ a ZŠ se vydává strava do jídlonosiče v 1. den nemoci do 11:30 hod., ostatní 

dny se musí ve školní jídelně odhlásit. 
 

Výdejní doba ranní přesnídávky v MŠ: od 8:45 do 9:00 hod. 

Výdejní doba odpolední svačiny v MŠ: od 14:00 do 14:15 hod. 

          

 

2. Způsob placení: v hotovosti u vedoucí školní jídelny – měsíc dopředu, nejpozději 

předposlední pracovní den v měsíci. Školné MŠ se hradí v kanceláři ŠJ při platbě stravného. 

Firmám bude faktura vystavena za odebrané obědy na konci kalendářního měsíce. Přeplatky 

v případě odhlášení zaplacené stravy během měsíce budou strávníkovy převedeny na další 

měsíc, na konci školního roku (konec června) budou vráceny strávníkům (poslední týden 

v červnu je nutné přeplatky vyzvednout). 

Termíny placení – od 07:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 během měsíce, nejpozději 

předposlední pracovní den v měsíci. Případná změna placení bude oznámena na nástěnce.           

 

Při včasném neuhrazení stravy t.j. do předposledního pracovního dne v měsíci, bude strávník 

na další měsíc odhlášen až do jejího zaplacení. Při 2 měsíčním neuhrazení stravy bude 

strávník vyloučen ze stravování. 

 

3. Způsoby odhlašování a nahlašování – pouze den předem do 14:30 

                                            a to: telefonicky na 515 275 128,  

                                            nebo osobně ve školní jídelně 

       Strava se odhlašuje pouze ve školní jídelně. 

     

Odhlašování svačin: Pokud si rodič vyzvedává celodenně se stravující dítě po obědě, musí si 

odpolední svačinu odhlásit, ale pouze den předem do 14:30. Daný den strava odhlášena již 

nebude a propadá. Svačina se domů nevydává. 

      

Odhlašování obědů: odhlásit den dopředu do 14:30. První den nemoci je nárok na oběd. 

Dále je rodič povinen odhlásit svému dítěti oběd.  

       

Zaměstnanci ZŠ, MŠ, ŠJ: z důvodu, že se strava daný den ráno neodhlašuje a zaměstnanec 

si neodhlásí oběd, na který nemá nárok z důvodu onemocnění, či mimořádné dovolené, může 

si daný den oběd odebrat, ale musí za kalendářní měsíc si odhlásit stravu v jiný den, tak aby 

neoprávněně nečerpal příspěvek na stravování, na který mu vzniká nárok po 3 odpracovaných 
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hodinách. Pokud tak neučiní, bude mu dopočítána strava v celkové výši, dle platné kalkulace. 

Automaticky jsou odhlašovány žáci ZŠ v době prázdnin, ředitelského volna. V ostatních  

případech je třeba žáky ZŠ a děti MŠ  odhlásit (výlet, škola v přírodě, lyžařský výcvik, 

nemoc, rodinné důvody..) V těchto dnech není nárok na dotovanou stravu. Nárok na 

dotovanou stravu je jen v první den nemoci či nepřítomnosti v ZŠ a MŠ. Následující dny 

musí mít odhlášeny, jinak žák zaplatí plnou sumu dle kalkulace jako cizí strávník. 

 

4. Finanční normativ dle vyhl.107/2005 Sb.,/ příloha č. 2 ´= cena stanovená na nákup 

potravin pro kategorie strávníků, a to: 

 

II. kategorie -  děti MŠ, věk 3-6 let (norma 0,5)           

Přesnídávka      9  Kč 

Oběd               19  Kč 

Svačina             8  Kč 

------------------------------ 

Celkem            36 Kč 

 

III. kategorie - děti MŠ ,  7-10 let (norma 0,7)  

Přesnídávka       9 Kč 

Oběd                23 Kč 

Svačina             8  Kč 

------------------------------ 

Celkem             40 Kč 

 

IV. kategorie.- žáci ZŠ  11-14 let (norma 0,8) 

Oběd                  25 Kč 

 

IV. kategorie   Zaměstnanci ZŠ, MŠ, ŠJ  

Oběd                  26 Kč  (normativ 26 =18 Kč + 8 Kč FKSP) 

  

V. kategorie  - Žáci ZŠ 15 let a více (norma 1,0) 

Oběd                 26 Kč 

           

VI. kategorie   Cizí strávníci (norma 1,0) 

 Oběd                64 Kč (normativ  27 Kč + náklady 35 Kč (věcné a mzdové), zisk 2 Kč 

    

 

 

5. Provozní záležitosti: 

- Školní jídelna zajišťuje pitný režim v MŠ pitnou vodou. 

- Před příchodem do jídelny si strávníci odloží tašky a svršky do šatny, ne na chodbu nebo 

židle a stoly. 

- Žáci ZŠ si vyzvednou na panelu u okýnka svou kartičku. 

- Pro žáky ZŠ, školní družinu a zaměstnance je zadní jídelna, pro děti MŠ a zaměstnance MŠ 

je jídelna přední. Polévku si nalévá strávník sám, hlavní jídlo, popř. ovoce, zeleninu, dostane 

strávník u výdejního okénka. 

- Po konzumaci odnese nádobí k umývárně nádobí. 

- Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí jídelny, dohledu, kuchařky. 

- Stravující se žáci mají vstup do jídelny povolen pouze za dohledu pedagogů. Výjimečně po 

dohodě  s vedoucí jídelny. 

- Strávníci jsou povinni chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými, 

společenskými pravidly při stravování. 

- Jakékoliv závady technického nebo hygienického charakteru okamžitě hlásit  vedoucí ŠJ, 

nebo  hlavní kuchařce. 
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- Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dohledu 

v jídelně 

- Jídlonosiče se z hygienických důvodů pokládají na chodbě na stolky, a to ráno nebo do 

11:30 hod. 

- Ovoce, popř. moučník si sní strávník v jídelně. Je zákaz vynášení zbytků jídla (maso, 

kosti) z jídelny. 

- Jídlo je upraveno pro konzumaci ve školní jídelně, nesmí se vynášet ven z jídelny. Vynášet 

se smí jen jídlo v balení z obchodu (jogurty, tyčinky). 

- Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ŠJ a chodbě ZŠ a webových stránkách školy 

www.zsjaroslavice.cz 

- Za jídlo, které se dává do jídlonosičů, nese odpovědnost ŠJ pouze v době výdeje do 

přinesených nádob, to znamená od 11.00 do 11.45 hod. Mimo tuto dobu nezodpovídá za 

kvalitu. 

- Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům. Žáci, kteří se stravují 

ve ŠJ, vchází do jídelny až po příchodu učitelského dohledu. 

- Poškodí-li strávník zařízení nebo majetek jídelny, nahradí škodu po dohodě v plné výši 

zákonný zástupce, případně po dohodě s vedením školy zajistí adekvátní opravu či náhradu 

poškozené věci.  

- Svým podpisem na přihlášce se rodiče a strávníci zavazují plnit všechny povinnosti 

vyplývající z účasti ve školním stravování dle provozního řádu ŠJ, vyvěšeného na nástěnce 

při vstupu do ŠJ. 

 

 

Jaroslavice 1. 9. 2018     

  

                                  

 

 ředitelka školy 

 

 

 vedoucí školní jídelny 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


