
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. 

 

Všeobecné informace. 

-Vývařovna zajišťuje stravování žáků v souladu se Školským zákonem č. 561/2004Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. 

-Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace (Vyhláška č. 84/2005 Sb.) 

-Závodní stravování zaměstnancům jiných právních subjektů. 

-Veřejné stravování. 

Naše činnost je vykonávána v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 

předpisů, Kodexem hygienických pravidel a nařízením EU pro stravovací provozy. 

Provoz školní vývařovny. 

Provozní doba v průběhu školního roku je od 6.00 hod. do 14.30 hod. 

Provoz v době prázdnin je strávníkům oznámen písemně na vývěskách a na internetových stránkách 

www.mshradec.eu 

Jídelníček je vyvěšen v jednotlivých výdejnách a aktualizován na našich intrernetových stránkách. 

Pokrmy nejsou vhodné pro osoby, které trpí některou z potravinových alergií, jídelní lístky jsou 

doplněny informacemi o alergenech. 

Kontkatní osoba: Alena Hložková, vedoucí strav.zařízení tel. 553/784 241, mobil 733 310 110, 

jidelna@mshradec.eu 

Přihlašování stravy – povinnost strávníka. 

Žáka přihlašuje ke stravě rodič, nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést každý nový 

školní rok, nebo i v průběhu roku, na základě vyplněné a podepsané Přihlášky ke stravování. Svým 

podpisem na Přihlášce tak  rovněž souhlasí se zpracováním osobních dat pro potřeby naší 

organizace dle Zákona č.101/200Sb.ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679( obecné nařízení o ochraně osobních údajů).Tuto 

Přihlášku obdrží žáci s průkazem ke stravování po zapsání se první den školy- ve třídách do  

přiložených seznamů. 

Přihlášku a informace obdržíte  také v kanceláři vedoucí školní jídelny v budově MŠ Hradec nad 

Moravicí, ul. Smetanova 520. 

Platby stravného -povinnost strávníka. Vyúčtování stravného- povinnost stravovacího 

zařízení. 

Stravné musí být uhrazeno předem a to na celý měsíc, nejpozději do 15.dne v měsíci. 

V případě neplacení stravného, v souladu s výše uvedenými podmínkami, nebo z důvodu 

opakovaného neplacení stravného má ŠJ právo, po předchozím upozornění, strávníka ze stravování 

vyřadit. 

Stravné se platí složenkami, které žáci dostávají do tříd. Platbu je možné provést také jednorázovým 

nebo trvalým příkazem na náš účet č. 35-1850395349/0800. Pro správnou identifikaci plateb je 

velmi důležité dodržet variabilní symbol -toto je číslo Vašeho dítěte v naší databázi! Na trvalém 

příkaze se telefonicky dohodněte s vedoucí jídelny. 

Vyúčtování záloh se provádí 1x ročně, při ukončení stravování nebo na požádání plátce. Případné 

odhlášky obědů se odečítají vždy v následujícím měsíci. 

Výše stravného. 

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. se strávník zařazuje do skupiny dle věku, kterého dosáhne v tomto 

školním roce, přičemž školní rok je počítán od 1.9. do 31.8. 

3 – 6 let Přesnídávka                           8,- 

 Oběd                                    18,- 

 Svačina                                  7,- 

7 a více let Přesnídávka                           8,-                

 Oběd                                    19,- 

 Svačina                                  7,- 

http://www.mshradec.eu/
mailto:jidelna@mshradec.eu


I. skupina 7 – 10 let Oběd                                    24,- 

II.skupina 11 – 14 let Oběd                                    25,- 

III.skupina 15 a více let Oběd                                    26,- 

Dospělí strávníci - naši zaměstnanci Oběd                                    29,-        

Cizí strávníci Oběd                                    65,- 

 

Odhlašování stravy- povinnost strávníka. 

Odhlašování se provádí den předem a to na jednotlivých výdejnách MŠ a ZŠ. Pracovnice výdejen 

poté hlásí  počty strávníků na následující den a to nejpozději do 12.30 hod. Pouze žáci a dospělí ZŠ 

v Hradci nad Moravicí se odhlašují písemně do sešitu u výdejního okýnka, telefonicky, SMS 

zprávou či e-mailem kde nahlásí jméno, třídu a datum požadované odhlášky a to také do 12.30 hod. 

Hromadné odhlášky výletů, exkurzí, lyžařských a ozdravných pobytů je nutné zařízeními nahlásit 

alespoň týden dopředu a přiložit aktuální jmenný seznam strávníků. 

V první den nemoci dítěte je možno si stravu vyzvednout za sníženou cenu do jídlonosiče. Vydání 

stravy od druhého dne je podmíněno doplatkem ceny (=provozní náklady).Školská zařízení 

zabezpečují hmotnou péči (stravu) o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole (Zákon 561/2004 

Sb. §122 ve znění pozdějších předpisů). Režijní náklady budou vyúčtovány složenkou, odděleně od 

stravného. Výše režijních nákladů se stanoví po ročním zúčtování, vždy v únoru každého roku.    

Za odhlášené nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se 

náhrada neposkytuje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hradec nad Moravicí dne: 1.1.2019                                            A.  Hložková, vedoucí ŠJ 

Účinné od 1.2.2019 


