
 

ZŠ Kroměříž, Komenského nám.440, příspěvková organizace

 

 

 

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 

tel.: 573 338 228, e-mail: kancelar@zskomenskeho.cz 

 

VNITŘNÍ ŘÁD   

ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

1. Zásady provozu                                                                                                                                
Provoz ŠJ vyplývá z  vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů a z hygienických předpisů. Žákům základních škol se poskytuje oběd jen ve 

dnech jejich pobytu ve škole. Oběd lze také poskytnout první den neplánované 

nepřítomnosti žáka ve škole. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě 

obnos, který plně pokryje cenu obědu. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé 

výživy, řídí se výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 uvedené vyhlášky. 

Základní právní předpisy týkající se školního stravování jsou k dispozici v kanceláři 

školní jídelny.  

 

2. Provoz ŠJ 
Výdejní doba pro děti a zaměstnance 11:45 – 14:00 h 

                       pro cizí strávníky  11:15 – 11:45 h 

Pedagogický dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol. Rozpis 

pedagogického dohledu je vyvěšen v prostorách malé a velké jídelny. Po vstupu do školní 

jídelny si strávníci odloží své kabáty a aktovky na místo k tomu určeném. Nesnědené jídlo 

musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. 

 

3. Výše stravného 
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí: 

žáci 7 – 10 let    21,00 Kč 

  11 – 14 let       24,00 Kč 

        15 a více let   27,00 Kč 

zaměstnanci školy  27,00 Kč 

cizí strávníci    58,00 Kč 

 

4. Placení stravného 
a) Platba prostřednictvím inkasa – stravné lze platit na základě povolených inkas pro 

školní jídelnu zálohově dopředu. 

b) Platba složenkou na účet školní jídelny čís. 1130691/0100. Jako variabilní symbol je 

nutné uvést přidělené číslo karty strávníka, se kterým budete seznámeni při zakoupení 

čipu (karty). Přeplatky stravného jsou vráceny strávníkům po ukončení školního roku 

v měsíci červenci. Pokud strávník ztratí čip (kartu) musí zakoupit nový. 

 

 



 

 

5. Způsob objednávání a odhlašování stravy 

Strava ve školní jídelně je objednávána a vydávána pomocí stravovacího čipu nebo karty, 

které můžete zakoupit v kanceláři ŠJ v době od 13:00 h do 14:00 h - cena 1 ks čipu je  

130,- Kč, cena karty je 150,- Kč. Bezdotykový čip (karta) bude sloužit majiteli po celou 

dobu stravování v naší školní jídelně. Pokud ho strávník po ukončení stravování vrátí 

nepoškozený, bude mu poplatek za něho vrácen. Pouze čip (karta) umožní objednávat  

a vyzvedávat stravu, ovšem za podmínky, že uživatel čipu (karty) má zaplacenou zálohu 

na stravu. Strávník si musí objednat obědy na týden současný a týden příští 

prostřednictvím svého čipu (karty). Odhlásit si obědy již objednané musí rovněž 

prostřednictvím svého čipu (karty) a to den dopředu v době od 7:00 h do 15:00 h, 

nejpozději daný den do 8:00 h. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 

 

6.   Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna 

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech 

strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do ŠJ. 

 

7. Kartou nebo čipem lze platit i náhradu za způsobenou škodu. 

 

8. Jídelní lístek 
      Na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na webu školy www.zskomenskeho.cz. 

 

9.   Dotazy, připomínky    

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí školní 

jídelny, případně telefonicky tel. č. 601 584 077 nebo e-mailem jidelna-km@seznam.cz 

 

 

 

V Kroměříži 1. 8. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mgr. Milan Budín      Bc. Vladimíra Valachová 

ředitel školy       vedoucí ŠJ 


