
V N I T Ř N Í       Ř Á D    Š K O L N Í     J Í D E L N Y 

 

Školní stravování zajišťuje dětem biologicky a kaloricky hodnotnou stravu. Je určeno dětem 

od 3 – 18 let dle typu jídelny. Na základě vyhlášky 107/2015 o školním stravování platné po 

1.2.2015 §2 ods.4, 5 poskytuje naše škola od roku 2020 dietní stravování a bezlepkovou a bez 

mléčnou dietu.V zájmu dobrého hospodaření se svěřenými prostředky a pro zajištění 

plynulého chodu jídelny je nutno dodržovat zásady. 

Dbejte proto, aby si každý zájemce o stravování ve školní jídelně zajistil včas: 

 

1. přihlášku ke stravování, kterou mu vydá vedoucí ŠJ – musí být řádně vyplněna 

          a podepsána alespoň jedním z rodičů 

   

     2. Platba – šeky na zaplacení stravy vydává vedoucí ŠJ dětem do tříd vždy začátkem                 

                       měsíce /platí se za 2 měsíce najednou/.Musí být zaplaceny do 15. dne  

                       následujícího měsíce. 

                       V částce je započítáno: pracovní dny obou měsíců 

                                                             odečteny odhlášené obědy předcházejících 2 měsíců 

   

    3. Šeky se platí – šekem u České pošty 

                                 bankovním převodem z účtu /nezapomeňte uvést variabilní symbol/ 

                                 Doklad o zaplacení si uschovejte pro případnou reklamaci 

 

   4. Odhlášení ze stravy – pondělí do 7.30 hod 

                                        - ostatní dny do 13.00 hod 

                                              

        Odhlášení lze provést osobně, zapsáním do sešitu ve ŠJ, nebo telefonicky na čísla: 

                        571 420 810 

                        739 305 118: při napsání zprávy nutno uvést třídu dítěte 

        

      V době nemoci má dítě nárok na zlevněnou stravu pouze1.den nepřítomnosti. 

      V případě pozdního odhlášení si mohou rodiče oběd vyzvednout do jídlonosiče. 

       Mají-li rodiče zájem oběd odebírat i po dobu další nepřítomnosti ve škole, je cena obědu    

       navýšena o ostatní náklady /dle vyhlášky č. 107/2005/. 

                                                                                                                 

                   CENY OBĚDU  -   7 let   -  10.let       Kč      26,-                         

                                                  11 let   - 14.let      Kč      28,-                          

                                                  15     a více let        Kč      30,-                         

                  CIZI STRÁVNÍCI                                Kč      69,- 

  

  5. Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat ukázněně, nepředbíhat v řadě, u stolu se chovat  

slušně a nerušit ostatní děti. Dbát na to, aby zařízení jídelny nebylo poškozováno a ničeno. 

Potraviny, které jsou vydány k obědu je nutno konzumovat jen v jídelně, nevynášet. 

      

Všichni strávníci jsou povinni dbát pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní 

kuchyně. Nepřemísťovat stoly a židle. V jídelně není pevný zasedací pořádek. 

 

Platný od 1.3.2022 

 

Ředitel školy: Igor Haša    Vedoucí školní jídelny: Jana Měrková 


