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Provozní řád školní jídelny základní školy 
Tento provozní řád je platný od školního roku 2018 / 2019 a každý strávník se ve vlastním zájmu 
seznámí s níže uvedenými provozními podmínkami ŠJ. Objednáním stravy se zavazuje podmínky 
dodržovat a respektovat. Za nedodržení podmínek může být strávník ze stravování vyloučen. 

• Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení Evropské ho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby… 

Stravovna ZŠ vaří polévku a 2 druhy hlavních jídel. Skladba stravy se sestavuje v souladu s výživovou 
normou a finančním limitem. Jídelní lístek je vyvěšený u objednávkového terminálu, u výdejního místa 
i na internetových stránkách školy. 
Ceny obědů pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle 
bodu 1 – 3. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky 
považuje za pobyt ve škole, strava je účtována za nižší cenu, další následující dny, kdy není strava 
odhlášena, se účtuje plná cena tj. suroviny včetně režie. 

 •  Mladší žáci...... 7 – 10 let … ….. 25,- Kč  
 •  Starší žáci ..... 11 – 14 let …….. 27,- Kč               
 •  Žáci 15 a více let ………....…… 29,- Kč               
   
Strávník se přihlašuje odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování. V přihlášce jsou 
uvedeny stravovací podmínky a údaje potřebné pro výpočet a účtování stravného. Objednávání, 
odhlašování a výběr obědů si strávník provádí sám pomocí internetu (www.strava.cz) nebo pomocí čipu 
u elektronického terminálu ve vestibulu školy nejdéle den předem do 14,00 hod. 

Platby stravného: 
PŘEVODEM NA ÚČET: Plátce zadá platbu vždy do 20. dne v měsíci ve prospěch sběrného účtu č. 
0100274201/0800 a vždy doplní jméno dítěte a přidělené variabilní číslo. Strávníci si sami přihlašují obědy až 
po připsání poslané částky, zodpovídají za přihlašování i odhlašování obědů. 
POŠTOVNÍ POUKÁZKOU TYPU A: Plátce zadá platbu vždy 15. dne ve prospěch sběrného účtu č. 
0100274201/0800 a vždy doplní jméno dítěte a přidělené variabilní číslo. Strávníci si sami přihlašují obědy až 
po připsání poslané částky, zodpovídají za přihlašování i odhlašování obědů. 
HOTOVĚ (pouze výjimečně a po předchozí domluvě) 
 
Odhlašování obědů: Odhlašuje se nejpozději den předem do 14,00 hod. na www.strava.cz. Výjimečně v daný 
den do 7:30 hod. na záznamník tel. č.: 606 079 755. 
 
Každý strávník, který se stravuje ve školní jídelně, si musí vyzvednout čip proti záloze 115,- Kč 
v kanceláři ŠJ. V případě ztráty či poškození čipu si strávník zakoupí čip nový. Při ukončení stravování 
odevzdá čip v kanceláři ŠJ školy, kde mu bude poplatek vrácen. Cizí čipy ani poškozené čipy se 
nemohou přijímat zpět.    

Vydávání obědů  
Obědy pro strávníky ZŠ se vydávají od 11,35 do 13,45 hod. 

 
Jídla pro vás připravují kuchařky: Danuše Sládková, Jitka Kordíková, Blanka Sedláková 

 
Danuše Sládková 
vedoucí a pokladní školního stravování ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 

 
 

Platnost: od 1.6.2019      Mgr. Jaroslava Kasáková 
ředitelka školy 

 

http://www.strava.cz/
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Souhrnné předpisy pro jídelnu ZŠ 
 

1) Žáci vstupují do jídelny pouze na pokyn pedagogického dozoru, popř. 
vyučujícího, který je do jídelny přivedl a drží nad nimi dohled až do příchodu 
dozorujícího učitele. 

2) Do jídelny přichází žáci pouze na oběd. Během dne jen o 1. a 2. přestávce si zde 
mohou koupit mléčné výrobky. 

3) Použité nádobí a příbory odevzdá po jídle do odkládacího okénka. 
4) Žáci se u výdejního okénka řeknou o množství stravy, které jsou schopni sníst. 

Pokud budou mít málo, mohou požádat o přídavek. 
5) Žáci se v jídelně chovají slušně, dodržují zásady správného stolování, nekřičí, 

nenechávají na stole zbytky jídla a nádobí. 
6) Všem strávníkům je zakázáno odnášení nádobí ze školní stravovny. 
7) Do školní jídelny není povolen vstup žákům, kteří nebyli daný den ve škole a jsou 

ve stavu nemocných.  
8) V době nepřítomnosti žáka (nemoci) může oběd vyzvednout rodič pouze od 11,15 

do 11,30 hod – výdej ze dvora. 
9) Za pořádek ve školní jídelně zodpovídá pedagogický dozor dle rozpisu. Za žáky 

školní družiny zodpovídají vychovatelky ŠD. 
10) Odhlásit oběd lze osobně nebo telefonicky na daný den nejpozději do 7,30 hod. 

Tel číslo /záznamník/ 606 079 755 
11) Stravovna slouží i ke stravování zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy 

Kladno, Velvarská 1206. 
12) Připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny – pí Sládkové. Úraz 

nebo nevolnost ve školní jídelně pedagogickému dozoru. 
13) Za čistotu ve školní jídelně během výdeje stravy odpovídají kuchařky. Za úklid 

jídelny mimo výdejní dobu odpovídá příslušná uklízečka. 
 

 

 

 

                      

Danuše Sládková   
                  vedoucí školního stravování  

 


