
                         Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Zbůch 
Adresa:  

Školní jídelna Zbůch 

U Školky 25 

33022 Zbůch                   Telefon: 377931629 

Zaměstnanci:  Vedoucí školní jídelny: Dagmar  Slapničková   
                        Vedoucí kuchařka: Václava Lorencová   
                        Kuchařka: Gabriela Pávková 

                        Kuchařka: Petra Vlasáková 

                        Kuchařka: Lucia Šimandlová 

Výdej obědů od 11.45 do 14.00 hod. 
 

ZÁSADY PROVOZU: 
Provoz se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění novely 107/2008 a novely č.463 ze dne 
30. 12. 2011, hygienickými předpisy, školským zákonem a základními principy HACCP. Školní stravování se 
řídí výživovými normami - spotřební koš - a rozpětím finančních limitů. 
V souladu s novelou školského zákona se mohou strávníci ZŠ stravovat ve školní jídelně v době prázdnin při 
provozu školní jídelny. 
Nárok na školní dotovaný oběd mají žáci, kteří se účastní vyučování v ZŠ, či jsou přítomni v MŠ. Pouze 
první den nemoci si mohou žáci (zákonní zástupci) odnést oběd ve vlastním čistém jídlonosiči, pro který si 
přijdou po předešlém oznámení vedoucí jídelny v době od 11.15 – 11.45 hod., pokud se nedomluví jinak.  
V MŠ toto oznámí  p. ředitelce a oběd vyzvednou v MŠ ve 12.00hod. 
Zaměstnanci mají nárok na závodní stravování při odpracování min. 3 hodin denně. 
Výše stravného se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb.  ve znění novely 107/2008 a 
novely č.463 ze dne 30. 12. 2011. 

CENY STRAVNÉHO: 
Děti MŠ 3 – 6 let  celodenní stravování 
Přesnídávka….8,-Kč 

Oběd………...14,-Kč 

Svačina………7,-Kč 

Nápoje……….3,-Kč    Celkem 32,-Kč 

 

Děti MŠ 7-10 let celodenní stravování 
Přesnídávka….8,-Kč 

Oběd………..20,-Kč 

Svačina………7,-Kč 

Nápoje ………3,-Kč     Celkem 38,- Kč 

                

Žáci ZŠ  7 – 10 let       23,-Kč 

              11 – 14let       25,-Kč 

              15 a starší      27,-kč 

Cizí  -    52,-Kč do vlastního čistého jídlonosiče. 
  

Stravné je splatné vždy do konce předcházejícího měsíce. Pokud není prokazatelně uhrazeno k 1. dni 

v měsíci, nebude oběd vydán!!! 
 

Úhrada stravného se provádí inkasním příkazem, platbou z účtu, ve výjimečných případech hotově u vedoucí ŠJ. 
 

Přihlášení a odhlášení stravného se provádí den předem od 6,30 do 12,00 telefonicky, přes program www. 
strava.cz, osobně v ŠJ, v MŠ, či v ŠJ do sešitu na výdejním okénku. Při školních výletech a podobných 
akcích (soutěže apod.) je povinen třídní pedagog odhlásit strávníky ŠJ minimálně 14 dní předem. Za 
odhlašování stravy jsou zodpovědni zákonní zástupci strávníků!!! 
 

Bezkontaktní elektronický systém  

Tento systém bezkontaktního odběru stravy se týká pouze žáků, zaměstnanců a ostatních osob 
stravujících se v budově školní jídelny. 

Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru 
obědů. Platbu za čip hradí strávník v hotovosti. Cena čipu je 120,- Kč. 
Čip je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu stravování, školní docházky. 



Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci 
kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán. 
Každý strávník je povinen nosit čip k výdeji oběda denně. 
Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost ve školní jídelně, aby mu mohl být oběd následně vydán. 
V případě ztráty si zakoupí čip nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny. Strávník se 
tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu. Informace o používání čipů jsou dostupné na stránkách školy  

www.zszbuch.cz 

 

Organizace provozu ŠJ: 
Vstup do školní jídelny je povolen žákům, kteří se zde stravují, pouze v doprovodu dozorujících pedagogů. 
Strávníci si odloží tašky a svršky na stojany vlevo od vchodu do jídelny. Poté si umyjí ruce v nainstalovaných 
umyvadlech. K výdejnímu okénku přistupují jednotlivě. Vezmou si tác, na který si připraví příbory a postupují 
k výdeji polévky a hlavního jídla. Zde použijí čip u terminálu. Jídlo vydává kuchařka, pouze u nápojů se 
obslouží sami. Strávníci jsou povinni chovat se ohleduplně a slušně dle pravidel slušného chování a 
hygienických předpisů. Po jídle odnesou použité nádobí na odkládací okénko a tác na odkládací pojízdný stolek. 
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického pracovníka a zaměstnanců ŠJ. Těmto osobám také hlásí 
připomínky, technické nebo hygienické závady. Rozpis dohledů je vyvěšen v prostorách ŠJ. 
 

Úraz nebo nevolnost hlásí žák pedagogovi   vykonávajícímu  dohled! 

V žádném případě se jídlo z jídelny nevynáší ven, a to včetně ovoce, zeleniny či pečiva! 
O čistotu v jídelně se během jídla stará kuchařka, která myje a odebírá použité nádobí. 
 

CIZÍ STRÁVNÍCI: Jídlo do předem přinesených nádob připravuje určená kuchařka na vyhrazeném stole, který 
se používá jen k tomuto účelu. Naplněné jídlonosiče jsou v 11.15 hod. převezeny do vstupní chodby na 
pojízdném stole. Cizí strávníci si je připravené odtud odebírají. Pro zaměstnance obce Zbůch platí výjimka. 
Stravují se v prostorách školní jídelny ve vymezeném čase od 11.15 – 11.45 hod. 

 

MŠ: Do MŠ se jídlo převáží v termonádobách, které kuchařka plní na stole vymezeném jen k této činnosti. 
Termonádoby odvážejí pracovnice MŠ. Přesnídávku v 8.30 hod., oběd a svačinu (ovoce, jogurt, nápoj) v 11.30 

hod.. Použité nádoby se vrací k umytí do ŠJ. 
 

S vnitřním řádem školní jídelny je možno se seznámit ve ŠJ, MŠ, ZŠ a ve školní družině na příslušných 
nástěnkách.     
 

Ve Zbůchu 1. 3. 2018                                


