
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

                               ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ 

  

1) Způsob odhlašování obědů  
Úřední hodiny ve ŠJ pro styk se strávníky jsou stanoveny takto: 

            PONDĚLÍ  -  PÁTEK   -  od 7,00 – do 8,00hod. a od 12,00  - do 14,00 hod. 

 Přihlašování nových strávníků se provádí v kanceláři u vedoucí ŠJ. 

             Odhlašovat i objednávat je doporučené na internetových stránkách www.strava.cz do 

13,30 na další den. Telefonické odhlášky výjimečně v kanceláři ŠJ  

             na další den na telefonních číslech 596 411 054 nebo 597 582 893.                        

 Dětem ZŠ odhlašujeme obědy na více než 2 dny pouze na základě potvrzení rodičů. 

 Výlety a školní akce si musí odhlásit každý SÁM a to alespoň 2 dny předem, nelze 

nechávat odhlášení na poslední den. 

 Pokud není vedoucí ŠJ přítomna, lze odhlásit stravu v boxu pro objednávání stravy, na 

internetu nebo u výdeje obědů v kuchyni. 

 Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu 

neodebrané stravy. V případě nezaplacení stravného v daný termín, nebude oběd 

poskytnut. 

 Při ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu) je nutné 

tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ, která podá další informace 

            ( např. o finančním vyrovnání se ŠJ, vrácení nepoškozených čipů apod.). 

2) Úhrada stravného ve školní jídelně 
a) bezhotovostním platebním stykem z účtu strávníka (zákonného zástupce) na základě 

povolení k inkasu stravného měsíce dopředu k 12. dni v měsíci na následující měsíc, 

b) pokud strávník nemá bankovní účet, může peníze složit hotově v KB na účet ŠJ nebo 

peníze zaslat poštou -  informace vám podá vedoucí ŠJ, 

Podrobné informace naleznete na internetu naší školy ,,úhrada stravného“. 

3) Úplata za stravování 
Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči pro děti a žáky pouze v době pobytu 

ve škole (finanční limit potravin). Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte   

a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči a to tak, že si oběd přeloží  do jídlonosiče na stole 

k tomuto účelu určenému. Druhý a další dny nejsou považovány za pobyt ve škole a žák  

(zástupce žáka) je povinen zaplatit plnou úhradu oběda včetně režijních nákladů, i když 

strava nebude vyzvednuta! ( zákon č.561/2004 Sb., § 119 školského zákona a vyhláška 

č.107/2005 Sb. § 4) Od 2.dne nepřítomnosti strávníka ve škole budou zpětně doúčtovány 

režijní náklady oběda ze stravného za prošlý měsíc. Proto stravu za nemocné včas odhlaste!   

4) Identifikace strávníka je prováděna identifikačním čipem 
 Identifikační čip hradí strávník ve formě zálohy = 115,00 Kč. 

 Čip není přenosný na jiného strávníka a je platný po celou dobu stravování ve ŠJ. 

 V případě, že žák čip zapomene, či ztratí, jídlo mu bude vydáno až po výdeji obědů 

ostatním žákům, kteří čip předložili! Při ztrátě čipu je strávník povinen nový čip 

zakoupit do 14 dnů! 

 V případě ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a bude mu vrácena 

pořizovací cena (nejdéle však rok po ukončení školní docházky nebo ročním 

neodebráním obědů). 

5) Výdej stravy 
           a) výdej stravy pro režisty ( cizí)  -  od 11,20   do   11,45 hod. 

           b) pro základní školu                        od 11,45  do    14,00 hod. 

           c) pro nemocné do jídlonosičů         od 12,00  do    13,00 hod.  

6) Pedagogický dozor a pokyny pro strávníky 
 Cizí strávníci jsou povinni používat návleky na obuv, své svršky a tašky si odkládají 

v odkládacím prostoru vstupní chodby. 

 

http://www.strava.cz/


 Vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří se v jídelně stravují a nemají právo se zde 

zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují. Cizí strávníci vstupují pomocí čipu, který si  

            zakoupí u vedoucí ŠJ. 

 Konzumace pokrmů režisty (cizí) pouze ve školní jídelně, do nosičů nevydáváme. 

                                                                  

 Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dbají na kulturu stolování, dodržují řád ŠJ a řídí 

se pokyny vedoucí ŠJ a pedagogů, kteří v jídelně vykonávají dozor. 

 

 Pedagogové a zaměstnanci ZŠ 1.máje  mají v řadě přednost, protože jejich pracovní 

doba obyčejně nekončí obědem v jídelně. 

 

 Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci ( rozpis pedagogického dozoru).  

                                                

 Strávníci k odběru obědů používají podnosy ( tácy) a použité nádobí odkládají v místě  

            k tomuto určenému. 

 Z jídelny je zakázáno vynášet inventář ŠJ ( talíře, příbory, sklenice, židle apod.). 

                                                                                

 Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude požadována 

náhrada. Dle §31 zákona č.561/2004 Sb. lze žáka vyloučit ze stravování při hrubém 

slovním a úmyslném fyzickém útoku vůči pracovníkům 

 Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá dozorující pedagog a kuchařky u sběrny 

použitého nádobí. 

 Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem 

vybraných potravin dle přílohy 1 a 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.. 

 Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce školní jídelny (včetně uvedení alergenů) a na 

internetových stránkách, změna jídelního lístku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny 

může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.. Tato změna 

bude zaznamenána do jídelního lístku.  

 Informace o množství pokrmů dle §9a odst.1 písm. c) Zákona č.110/1997 Sb. jsou 

vyvěšeny na nástěnce v budově ŠJ  

 Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad 

provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. 

 Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel. Ovoce, tyčinky apod. uložit do 

aktovky a nerozhazovat v okolí jídelny či školy! 

 Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí žák pedagogickému dozoru a vedoucí ŠJ. 

 Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí ŠJ. 

 Zaměstnanci základní školy mají povoleno odnášet jídlo v jídlonosiči. 

 S provozním řádem školní jídelny budou strávníci seznámeni vyvěšením provozního 

řádu na vývěsce ve školní jídelně nebo na internetových stránkách naší školy. 

Písemné dotazy zasílejte na www.jidelna1maje@seznam.cz  

(upozornění - na těchto stránkách neodhlašujeme). 

 

 

 

Zpracovala: vedoucí ŠJ 

                    Vacová Ludmila   

   

V Havířově : ….1.8.2018                                      

                                                                                           Mgr. Michaela Drozdová Ph.D. 

                                                                                             ředitelka školy 

http://www.jidelna1maje@seznam.cz

