
 

 
 

1. Organizace provozu 

 Žák i zaměstnanec má právo odebrat jídlo ze školní výdejny pouze je-li přítomen ve škole.  
 První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za 

pobyt ve škole. Ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a rodiče musí oběd odhlásit.  
 V první den neplánované nepřítomnosti si zákonný zástupce může odnést jídlo ve vlastní nádobě 

v čase mezi 11:00-11:25 hod. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní 
výdejna zodpovídá za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních 
jednoporcových nádob, které musejí být vždy čisté. 

 Pracovní doba školní jídelny-výdejny je od 10:30 do 16:00 hodin. 
 Pro umožnění konzumace vlastního jídla (obědy, přinesené z domova) v prostoru jídelny musí 

žáci dodat písemné čestné prohlášení rodičů o zdravotní nezávadnosti vnášeného pokrmu. 

2. Objednávání obědů a úhrada stravného 

 Veškerá organizace a administrace obědů je zajištěna prostřednictvím administrativního serveru 
dodavatele obědů, tj. společností Česká jídelna s.r.o.  

 Gramáže porcí vycházejí z výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky o školním 
stravování č. 107/2005 Sb., o školním stravování a receptur pokrmů společnosti pro výživu a jsou 
uvedeny na dodacím listu.  

 Cena oběda je stanovena: 
o 32 Kč pro žáky 1. stupně;  
o 34 Kč pro žáky 2. stupně 
o 47 Kč pro žáky 1. stupně se speciálními výživovými potřebami  
o 49 Kč pro žáky 2. stupně se speciálními výživovými potřebami  
o 75 Kč pro zaměstnance školy  

 Kromě ceny oběda hradí každý strávník ročně paušální částku 800 Kč za dopravu obědů a 
jednorázově částku 250 Kč za pořízení čipové karty ISIC Školák (platnost pět let). 

 Přihlášení obědů je možné do 8:00 předchozího pracovního dne. 
 Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je odhlášen včas tj. do 

6:00 hodin daného dne. Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat jejich odhlášení. 
 Peníze za odhlášené stravné se automaticky převádějí na účet strávníka pro následující měsíc. 
 Poplatky za stravné se platí vždy předem, kdy na účtu každého dítěte musí být dostatečná částka 

na pokrytí obědů na celý následující měsíc. 
 Škola dováží dvě varianty oběda, ze kterých si děti mohou volit, pro děti s dietním omezením 

nabízí bezlepkovou a bezmléčnou variantu – nutné potvrzení lékaře. 
 Strávníkovi, který nemá řádně objednán oběd, nelze stravu poskytnout.  
 Jídelní lístek je vyvěšován ve výdejně, na vývěsce před školou a po přihlášení do systému na 

webových stránkách www.ceskajidelna.cz  
  



 

 

3. Výdej oběda 

 Výdej obědů pro žáky probíhá v časovém rozmezí 11:15 – 14:00 hod.   
 Do výdejny přichází strávník s umytýma rukama, bez tašky a svrchního oděvu, ty zůstanou 

v šatně. Ve výdejně konají dohled pedagogové, kteří dohlédnou na chování žáků při výdeji a 
konzumaci jídla. Použité nádobí odkládají strávníci na určené místo.  

 Postup výdeje stravy: 
o 1. žáci obdrží svoji řádně objednanou porci  
o 2. žáci mají nárok na přídavek/ zaměstnanci školy obdrží svoji řádně objednanou porci  
o 3. zaměstnanci školy mohou odebrat zbytkové porce (popsáno ve Směrnici ke školnímu 

stravování), nejvýše 1 porci na osobu 

4. Ostatní ustanovení 

 Strávníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu, dohlížejícího pedagoga a personálu 
výdejny, chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při 
stolování. Všechny závady, ať technického nebo hygienického rázu, je nutné nahlásit vedení školy. 

 Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje pracovnice výdejny či pedagogický dohled. 
 Pravidla úklidu a dezinfekce ve ŠJ jsou součástí Vnitřního provozního řádu a sanitačního řádu 

školy. 
 Při nevolnosti, úrazu, nebo jiné závažné události jsou strávníci povinni ihned tuto skutečnost 

nahlásit dohlížejícímu pedagogovi, případně pracovnici výdejny. 
 Tento vnitřní řád je k dispozici na nástěnce při vstupu do jídelny. 
 Případné dotazy a připomínky ke školnímu stravování se hlásí určenému pracovníkovi školy: 

Šárka Boldišová (organizace chodu školy a péče o rodiče), telefon: 608 500 425, e-mail: 
sarka.boldisova@skolavitae.cz 

 


