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Řád školní jídelny
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců
organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005 Sb., O školním stravování.

1

Výdej obědů

Výdej obědů probíhá od 11.40 hod. do 13.50 hod. (nebo dle nařízení vedení školy). Výdej obědů
do přinesených nádob (probíhá odděleně od výdeje obědů) od 11.15 hod. do 11.30 hod. Kuchařka vydá oběd
pouze po identifikaci strávníka prostřednictvím výdejních snímačů a čipu nebo po předložení náhradní
stravenky.
Strávník, který si zapomene čip, může u vedoucí jídelny požádat bezplatně o náhradní stravenku na jeden
den.
Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový. Delší docházka bez čipu opravňuje vedoucí ŠJ dočasně
žáka vyloučit ze stravování do doby, než si čip zakoupí.

2

Nárok na dotovanou stravu

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení ke stravování,
zaplacení obědů a zakoupení čipu, který slouží k identifikaci strávníka při výdeji obědů a k výběru ze dvou
druhů jídla na další dny.
žák – (na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování) má právo odebrat denně oběd. V době nemoci
je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole (např. první den nemoci) si může
žák nebo jeho zástupce obědy odebrat – do přinesených nádob v době od 11.15 do 11.30 hod.
Zaměstnanec ZŠ – má nárok na jeden dotovaný oběd, odpracoval-li pro organizaci nejméně 3 hodiny
v uvedený den. Nemá nárok na dotovaný oběd v těchto případech:
a) v době pracovní neschopnosti,
b) v době řádné dovolené nebo neplaceného volna,
c) v době mateřské dovolené,
d) v době studijního volna.
Pokud si zaměstnanec oběd v době viz bod a) – d) včas neodhlásí do 7.00 hod., je nutné uhradit za tento oběd
veškeré náklady, tj. částku 35,- Kč, a to i přesto, že si oběd nevyzvedne.

3

Přihlášení ke stravování

Strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně (u nezletilých jeho odpovědný zástupce), vyplní „přihlášku
ke stravování“, v provozním řádu školní jídelny se seznámí s podmínkami a možností úhrady obědů,
vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny a zakoupí u vedoucí ŠJ „čip“, který slouží k
identifikaci strávníka při výdeji obědů, k výběru z 2 druhů jídla na další dny dle jídelníčku a k odhlašování
obědů.

4

Bezkontaktní čipy

Prodej a cena čipu: cena čipu je 115,- Kč a platí se hotově při nákupu u vedoucí ŠJ. Čip lze zakoupit každý
den v době od 7.00 do 7.30 hod. Stravování lze zahájit až po zakoupení čipu (nebo stravenky).

5

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny

Jsou denně: 7.00 – 8.30 hod. (jinak dle domluvy).

6

Chování žáků ve školní jídelně
 Do školní jídelny mohou žáci v době oběda vstoupit pouze na pokyn pracovníka, který vykonává
dozor.
 Do jídelny žáci vstupují přezutí a mají umyté ruce.
 Žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně, nekřičí, neběhají a čekají v pořadí na odběr jídla.
 Dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.
 Stravu a nápoje si vyzvedávají samoobslužně u výdejního pultu, a to v pořadí tác s příborem,
ubrousek, polévka, prostřednictvím čipu si odebírají pokrm číslo 1 nebo 2 (podle toho, co si
objednali), v chladícím boxu mají na výběr z několika druhů doplňků stravy ( ovoce, zelenina,








7

mléčné výrobky, moučník ) na konci výdejní linky si odebírají nápoj ( voda , čaj , ovocné sirupy,
mléko)
Použité nádobí a tác odkládají do vyhrazeného okénka a dbají pokynů personálu kuchyně.
Strávníci se řídí pokyny pedagogických pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dozor a pracovníků
zařízení školního stravování.
V případě opakovaného hrubého porušování slušného chování mohou být žáci vyloučeni ze školního
stravování.
Žákům ani zaměstnancům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny.
Po obědě zanechávají strávníci svoje místo čisté, v případě, že něco rozbijí, vylijí nebo se přihodí
drobná nehoda, požádají o pomoc pedagogický dozor nebo personál školní jídelny.
Do školní jídelny není povolen vstup cizím osobám, které nemají zakoupen oběd.

Cena oběda

Kategorie strávníků
Cena oběda v Kč
Žáci 7 – 10 let

30,32,35,-

Žáci 11 – 14 let
Žáci nad 15 let
Zaměstnanci ZŠ
Ostatní strávníci
Identifikační čip

8

35,- (8,- Kč příspěvek z FKSP)
65,-

Potravinová norma = cena
surovin na oběd v Kč
30,32,35,35,35,-

115,-kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy lze odhlašovat ( přihlašovat ), volit mezi obědem č.1 a obědem č. 2
1. pomocí identifikačního čipu u objednávkového terminálu v jídelně školy – každý den.
2. pomocí internetového objednávkového systému přístupného z www.strava.cz (číslo jídelny: 2834),
nejpozději dva pracovní dny předem. (Nově lze stáhnout aplikaci i do mobilního telefonu na
webových stránkách.)
3. elektronickou poštou na adrese jídelna@skoladablice.cz, nebo krátkou textovou zprávou na
telefoním čísle : 601 21 48 29 pouze první den nemoci dítěte nejpozději do 7.00 hod. (Další dny
postupujete podle bodu 1. a 2.
4. obědy v době prázdnin, v případě mimořádného ředitelského volna se odhlašují automaticky. To
samé platí při nahlášení výletu, lyžařského kursu, školy v přírodě nebo jakékoliv akce pořádané
školou. (Odhlašuje se vždy celá třída, žáci kteří se nezúčastní si musí přihlásit oběd zvlášť.)
UPOZORNĚNÍ :
Automatická přihláška obědů č. 1 probíhá každý měsíc do výše konta. (2 – 4 dny před začátkem
měsíce.) Při zpožděné platbě si musí každý objednat obědy po zaplacení zvlášť (již neprobíhá
automatická přihláška.)
Ukončení stravování každý oznámí vedoucímu ŠJ písemně a vyúčtování obědů bude provedeno do konce
měsíce (ukončením základní školní docházky v 9 třídě, se provádí automaticky).

