
                                   PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

Zákon 561/2004 Sb., vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování,  

vyhláška 74/2005  Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění 

 

 

 

 

                                   ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ 

 

 

1. Vstup do školní jídelny je dovolen od 11 do 13,30 hod. a to pouze pro strávníky, kteří 

ten den odebírají oběd. 

2. V jídelně se stravují žáci školy, zaměstnanci školy a cizí strávníci. 

3. Tašky, svršky je možné odložit v šatně jídelny 

4. V době pobytu žáků v jídelně je zabezpečen výchovný dozor pedagog. pracovníky dle 

rozpisu 

5. Doba výdeje obědů 11,00 – 13,15 hod. 

6. Doba výdeje pro cizí strávníky 11,00 – 11,15 hod, 11,40 – 12,10 hod, 12,40 – 13,15 

hod. 

7. Ve školní jídelně řídí objednávání a výdej stravy elektronický systém s využitím 

osobních čipů, které nahradily papírové stravenky. Také je možnost objednávání a 

odhlašování stravy přes internet www strava.cz. Zde mají rodiče přehled o strávníkovi, 

jak se stravuje a zda skutečně objednanou stravu odebírá. Každému novému 

strávníkovi je přidělen čip, který bude moci používat po celou dobu školní docházky, 

samozřejmě za předpokladu, že čip neztratí nebo nezničí. Cena nového čipu je 110 Kč. 

V případě ztráty prosíme o neprodlené nahlášení této skutečnosti vedoucí stravování, 

která čip zablokuje, aby nemohl být zneužit. Dále je nutno zakoupit co nejdříve nový. 

8. Strávníci si sami mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Nejpozději den předem do 13,15 

hod. na následující stravovací den. 

9. Odhlášky obědů je možno na elektronickém systému, telefonicky na čísle 

481120560,nebo osobně do 7.30 hod.na daný den. 

 

10. V případě, že strávník čip zapomene, nahlásí skutečnost vedoucí stravování, která 

v počítači zjistí stav o jeho objednané stravě a oběd mu bude vydán po 13. hodině. 

11. Žákům prvních tříd, v průběhu prvního týdne školní docházky, je prováděna názorná 

instruktáž, jak používat čipy. 

12. Obědy se platí v hotovosti pouze středy od 6 do 14 hodin,nebo převodem z běžného 

účtu – číslo účtu je19- 0986037319/0800 do 27.v měsíci.Variabilní symbol přidělí 

ved.stravování. 

13. Na odebrání oběda do jídlonosičů má nárok žák a zaměstnanci školy pouze v první 

den neplánované absence (§4, odst. 9). V další dny nemoci, o prázdninách, dnech 

ředitelského volna…mají nárok na oběd za částku v plné výši (Zákon 561/2004 Sb.,  

§ 119, ve znění pozdějších předpisů). 

14. Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce, vezme tác, příbor a přistoupí 

k výdejním okénkům, přiloží čip na dané čidlo. Kuchařky mu nalijí polévku a vydají 

navolený oběd. V jídelně je várnice k odebírání nápojů. Přidávání stravy je možné ke 

konci výdeje obědů. Po konzumaci oběda uloží strávník použité nádobí do okénka k 

tomu určenému. Příbory dá do pekáče, talíře sundá z tácu a tác odloží. 



15. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a 

společenskými pravidly při stolování. 

16. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí stravování, vedoucího kuchaře, 

dozorujícího pedagoga. 

17. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny nebo 

vedoucímu kuchaři. Též technické nebo hygienické závady. 

18. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj…./zajišťuje 

uklízečka jídelny. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají kuchařky ŠJ. 

19. Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagogickému dozoru nebo vedoucí 

školní jídelny. 

20. Připomínky rodičů ke stravování dětí hlásí u vedoucí školní jídelny nebo vedoucímu 

kuchaři. Rodiče mají možnost nahlédnout, jak se děti stravují. 

21. Jídelní lístek visí vždy ve středu na následující týden na nástěnce ve škole, v jídelně, v 

šatně jídelny,na webových stránkách ZŠ,a strava.cz 

22. Strávníci a rodiče mají možnost seznámení s tímto provozním řádem na nástěnce ve 

školní jídelně. 

23. Na základě vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním stravování nejsou žáci do cenových   

kategorií rozděleni podle tříd školní docházky, ale podle svého věku, který dovrší  

v průběhu daného školního roku. 

      Žáci   7 – 10 let 

      Žáci  11 – 14 let 

      Žáci  15 a více let 

 

 

 

 

V Českém Dubě dne 4.1.2016      

      

 

  Schválil:   Mgr.Jan Goll   

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                   Havlíková Zdenka 

                                                                                                   VPJ 

 


