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Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace, 68333 Nesovice 154 
IČO: 750 22 052 

 

Č.j.: MSNES4/2017-SJ 
 

Provozní řád školní jídelny 
 
 

 

1. Úvodní ustanovení 

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací 
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákonem 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
375/2011 Sb., vyhláškou 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování,  ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a evropskou směrnicí ES 852/2004 o hygienických 
požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 ve znění 17/2008. 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. 
Od 13. 12. 2014 jsou ke každému jídelníčku přiřazena čísla jednotlivých alergenů a seznam alergenů.   
Z provozních důvodů a dle dodávek surovin je možné skladbu jídelníčku změnit.  
 
Jídelníček je na každý týden vyvěšen ve školní jídelně základní školy, v mateřské škole a na 
internetových stránkách školy www.zsnesovice.cz. 

 
2. Provoz školní jídelny 
 
Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:30 do 13:00 hodin. 
 

Pitný režim je zajištěn během celodenního pobytu dítěte v mateřské škole. 
 
 
3. Pravidla chování žáků ve školní jídelně 
 

• Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se 
strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého 
jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen, 
v opakovaných případech může být vyloučen i trvale. O vyloučení rozhoduje ředitel školy. 

 
• Ze školní jídelny se nevynáší inventář (talíře, příbory, sklenice, židle atd.). 

 
• Strávníci neodnášejí z jídelny zbytky jídel (s výjimkou originálně zabalené potraviny nebo 

ovoce). 
 

• Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí 
pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu). Dohled zamezuje vstupu rodičů do 
jídelny v době konzumace jídla. 
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• Po dobu výdeje se řídí žáci pokyny pedagogického dohledu. Rozvrh dohledů je vyvěšen 

v jídelně.  
 

� žáci jedí klidně, ale neotálejí s jídlem 
� žáci si mohou vyžádat přídavek pokrmu 
� bez vážného důvodu nevracejí zbytky jídla 
� nevynášejí jídlo z jídelny 
� použité stolní nádobí odnesou na odkládací pult 

 
• Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo 

k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny. 
 

• Dojde-li k úrazu, ohlásí to žák pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo vedoucí 
školní jídelny. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, 
případně zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů. 

 
• Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, škola toto nahlásí rodičům a bude 

vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo jeho opravu. 
 
 
4. Cena stravy 
 
Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na 
potraviny dle novely 463/2011 Sb. vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Cena stravy je od 
1. 9. 2017 stanovena takto: 
 
 

Strávníci do 6 let                            --- 

přesnídávka MŠ                           8,- Kč 
oběd MŠ                         18,- Kč 
svačina MŠ                           7,- Kč 
Strávníci 7-10 let                            --- 

přesnídávka MŠ                           8,- Kč 
oběd MŠ                         20,- Kč 
svačina MŠ                            7,- Kč 
Strávníci 7-10 let oběd ZŠ                         20,- Kč 
Strávníci 11-14 let oběd ZŠ                         23,- Kč 
Zaměstnanci ZŠ a MŠ oběd                         23,- Kč 

 
 
Do které kategorie strávníků žák patří rozhoduje dosažení věku v daném školním roce  
(od 1.9. do 31.8.) Např. pokud žák při přihlášení  ke stravování má věk 6 let, ale během školního 
roku (od 1.9. do 31.8. daného školního roku) dovrší 7 let, bude zařazen do kategorie strávníků  
7-10 let. 
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5. Přihlašování a platba stravy 
 

• Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávníci 
nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami 
provozního řádu školní jídelny. Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky 
daného školního roku. 

 
• Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy. 
 
• Příspěvek na stravování se platí předem nejpozději  do 27. v měsíci na měsíc následující 

pokud platí přes účet, v hotovosti do posledního dne v měsíci na měsíc následující.  
      (např. stravné placené přes účet na měsíc únor musí být uhrazeno nejpozději do 27. ledna,   
      stravné placené v hotovosti do 31. ledna).  
 
• Je nutné, aby strávník měl v řádném termínu uhrazené stravné, v opačném případě mu 

nebude vydána strava.  
 
• Nezaplacení úplaty za školní stravování v řádném termínu může být důvodem 

k vyloučení strávníka ze stravování. O vyloučení ze stravování rozhoduje ředitel školy. 
 
• Příspěvek na stravování se platí hotově vedoucí školní jídelny nebo bankovním 

převodem na účet: 35-4344420277/0100. 
 
• Cizím strávníkům školní jídelna obědy neposkytuje. 

 
 
6. Odhlašování stravy 
 

• Odhlásit stravu je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy kdykoliv     
před konkrétním dnem v kuchyni nebo u vedoucí školní jídelny, ale nejpozději do 6:15 hodin 
požadovaného dne k odhlášení telefonicky na čísle: 517 367 227, 731 692 139 nebo do 
odhlašovacího sešitu na chodbě v Mateřské škole. 

      Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby. 
• Přesnídávku je možné odhlásit nejpozději den před požadovaným dnem odhlášení. 
 
• Svačinu lze odhlásit nejpozději do 8:00 požadovaného dne odhlášení. 

 
• Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášený oběd. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy 

propadají. 
 
• Při celodenních výletech je nutné si oběd odhlásit v jen případech, pokud  se strávník nevrátí 

do doby výdeje stravy. V tomto případě není možný ani výdej do jídlonosičů  
 

• První den nepřítomnosti lze vydat oběd domů do jídlonosiče. Výdej do jídlonosičů je 
možný v těchto případech pouze od 11:15 do 11:30 a od 12:00 do 12:20 hodin. 
Školní jídelna neodpovídá za případně vzniklou nákazu  a kvalitu z přepravy vydaného jídla 
do jídlonosiče. 
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• Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve škole nelze vydávat stravu 
domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. V případě neodhlášení bude cena oběda doúčtována 
do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu oběda. Tato cena činí 56,- Kč. 

  
 
 
 

• Nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec ZŠ a MŠ Nesovice, který odpracoval ten den 
minimálně 3 hodiny. Zaměstnanec je povinen po dobu nemoci, dovolené a služební cesty 
odhlásit oběd. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit částku do plné výše ceny oběda. 

 
 
 
7. Vyúčtování stravného 
 

• Při ukončení docházky do školy nebo při rozhodnutí se strávníka, že již docházet na obědy 
nebude, jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování ihned odhlásit z důvodů 
případného vyrovnání plateb za stravné. 

 
 

• Odečítání odhlášených obědů se provádí každý měsíc. Vzniklý přeplatek za odhlášené obědy 
bude strávníkovi vrácen koncem měsíce června daného školního roku. Z důvodů vyúčtování 
odhlášených obědů na konci školního roku nebude možné posledních 5 pracovních dní v 
měsíci červnu odhlašovat a přihlašovat stravu. Obědy pro děti, které si nemohou oběd odebrat 
ve škole z důvodů nemoci či nepřítomnosti si můžete vyzvednout do jídlonosiče. 

 
 
Provozní řád je vyvěšen na informačních tabulích mateřské školy, v jídelně základní školy a na 
internetových stránkách školy www.zsnesovice.cz 
 
Provozní řád školní jídelny nabývá platnosti 01. 09. 2017 a nahrazuje předchozí provozní řád  Č.j.: 
MS13/2014-SJ 
 
 
V Nesovicích dne 31. 08. 2017 
 
       
 
 
 
 
………………………………..       ………………………………. 
                Hana Sádlíková               Mgr. Andrea Kupková 
            vedoucí školní jídelny         ředitelka školy 
 

 


