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2. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.:            Spisový / skartační znak     ZŠPOLS476/20 

Vypracovala: Magdaléna Tamelová, vedoucí školní jídelny  

Schválil: Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy  

 

Pedagogická rada projednala dne  

Směrnice nabývá platnosti dne: 30. 12. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 3. 8. 2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 
Vypracovala: Magdaléna Tamelová, vedoucí ŠJ 

Schválila: Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy 

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá z vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním 

stravování, v platném znění. Školní stravování se řídí finančními limity a výživovými 

normami uvedenými v přílohách výše uvedené vyhlášky. 

1. Školní jídelna poskytuje stravování: 

-  žákům školy  

- závodní stravování zaměstnancům školy 

- cizím strávníkům v rámci VHČ 

2. Rozsah poskytovaných služeb: 

 a) oběd: - polévka 

  - hlavní chod (s možností výběru ze dvou jídel) 

   - nápoj (výběr ze dvou nápojů)  

  - doplněk (ovoce, čerstvá zelenina, salát, kompot, mléčný výrobek) 

 b) dietní stravování školní jídelna neposkytuje. 

 c) individuální stravování – na základě žádosti zákonného zástupce a 

potvrzení lékaře dítěte může školní jídelna v rámci svých možností 

poskytnout individuální stravování zejména v případě diabetu (vážení porcí, 

neslazený nápoj). Škola jako provozovatel uzavírá se zákonným zástupcem 

dohodu o zajištění individuálního stravování vždy na jeden školní rok. 

 

3. Strávník 

Pro přihlášení ke školnímu stravování slouží přihláška ke školnímu stravování (platí po 

celou dobu školní docházky na naší škole). K identifikaci strávníka při platbě stravného 

slouží variabilní symbol, který strávníkovi přidělí vedoucí školní jídelny. Při výdeji 

jídla se strávník musí prokazovat přiložením ID kartou ke čtečce. 

 

4. Výdej obědů 

Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14:00 hod. 

Jídlo do jídlonosičů se z hyg. důvodů nevydávají. 

(1. den neplánované nepřítomnosti žáka nebo cizím strávníkům) v době od 11:15 do 

11:30 hod bude jídlo vydáno na inventář školní jídelny. Rodič nebo zák. zástupce si 

jídlo převezme a přendá do jídlonosiče v prostoru k tomu určeném. 

 

5. Obecná pravidla chování ve školních jídelnách 

Vstup strávníků je povolen jen ve stanovené době, a to v přítomnosti pedagogického 

dozoru. Do jídelny se vstupuje v přezůvkách nebo v návlecích. Nevnáší se vlastní jídlo 

a žvýkačky. Talíře s vydaným jídlem se rovnají na tác a odnášejí ke stolu. Nápoje si 

vybírá strávník na samoobslužném místě. Po konzumaci se použité nádobí odnáší ke 

sběrnému okénku. Z jídelny se nevynáší žádné jídlo. 



Po celou dobu přítomnosti ve školní jídelně se strávníci chovají slušně, zachovávají 

osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla chování, dbají pokynů 

pedagogického dozoru. 

 

6. Cena obědů  

Úplata za školní stravování je určená výší finančního normativu, který určuje škola 

jako provozovatel v rámci rozpětí finančních limitů, uvedených v příloze č.2 vyhlášky 

č.107/2005 Sb. na základě věku strávníka takto: 

Věková skupina 7 - 10 let 32,-- Kč (horní hranice 32,-- Kč) 

11 - 14 let 34,-- Kč (horní hranice 34,-- Kč) 

15 a více let 36,-- Kč (horní hranice 37,-- Kč) 

 

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 

daného věku. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku. 

 

7. Úhrada stravného 

Úhradu lze provázet trvalým nebo jednorázovým příkazem ze všech peněžních ústavů 

v ČR, složenkou České pošty nebo složením hotovosti v Komerční bance ve prospěch 

účtu ZŠ: 3730041/0100. Nezapomínejte var. symbol dítěte! 

Stravné se platí vždy do posledního dne předcházejícího měsíce. Pokud nebude platba 

připsána na účet ZŠ nejpozději do 5.dne daného měsíce, bude strávníkovi výdej obědů 

pozastaven. 

Přeplatky stravného budou vyúčtovány vždy na konci školního roku na běžné účty, ze 

kterých je stravné hrazeno. 

 

8. Přihlašování a odhlašování obědů 

Termín přihlašování a odhlašování obědů je vždy do 14:00hod předchozího dne. 

Možnosti: na internetových stránkách ZŠ, e-mailem, telefonicky, ŠJ nebo na 

objednávkovém boxu v jídelně. 

 

9. Výběr jídel 

Jídlo č.1 má strávník přihlášeno automaticky. Jídlo č.2 se volí s předstihem 3 

pracovních dnů. 

 

10. Alergeny 

Čísla alergenů 1 - 14 jsou uváděna u každého jídla. Seznam alergenů je vyvěšen na 

nástěnce u jídelního lístku a na internetové aplikaci objednávání stravy. Informace o 

konkrétním alergenu dostanete u vedoucí ŠJ. 

 

11. Obecná ustanovení 

 Tento provozní řád platí od 3. 8. 2020 a je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a jeho 

podstatné náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách školy v sekci jídelna. 

 

 

 

 

V Praze: 3. 8. 2020     Mgr.Martina Lipárová, 

        ředitelka školy  

 

 


