
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDENY PŘI  

ZŠ VEJVANOVICE 

Adresa školy : ZŠ Vejvanovice, Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec IČO : 70998094 

Telefon ŠJ  : 469 633 790  

vedoucí ŠJ : Renáta Vávrová  

 kuchařka:   Alena Fidrová  

1)Zásady provozu 

Provoz  školní jídelny se řídí 

 Nařízením EU č. 852/2004 o hygieně potravin 

 Zákonem č. 561/2004 Sb. o školských zařízeních,  

 Vyhláškou ministerstva školství č. 463/2011 Sb. o výživových normách a 

normativech, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve 

znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.,  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dne 13. prosince 

2014. Dále je zde platná vyhláška č.113/2005 Sb., o způsobu označování potravin 

a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů – dle § 8, odst. 10.  

 Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny, novely č. 

602/2006 Sb. 

 Metodou spotřebního koše 

 Systémem HACCP  (systém kritických bodů) 

Vyhlášky a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ZŠ. 

2)Provoz ŠJ 

Pracovní doba                                           7.00  – 13.30 hod.  

Výdejní doba     pro děti a zaměstnance        11.30  – 12.45 hod.  

 

 



3)Výše stravného 

Strávníci (děti, žáci) jsou zařazování do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce 

dosáhnou. ( od 1.9. do 31.8. ) 

žáci ZŠ  : 7 – 10 let  21,00 Kč, průměr platby na každý měsíc 400,- Kč 

žáci ZŠ : 11 – 14 let  21,00 Kč, průměr platby na každý měsíc 400,- Kč 

zaměstnanci školy      24,00 Kč, průměr platby na každý měsíc 450,- Kč 

 4)Placení stravného 

Stravné se platí bezhotovostně na účet ZŠ, a to zálohově měsíc předem – tj. je potřeba si zřídit 

trvalý příkaz k 20.8. daného roku a poslední platbu k 20. 5. následujícího roku.                

Rodiče jsou povinni jakékoliv změny hlásit vedoucí ŠJ. 

Číslo účtu je 19-1206898359/0800. 

 

7) Vyúčtování stravného 

Vyúčtování stravného bude provedeno dvakrát ročně.                                                           

Vždy na konci kalendářního roku a na konci školního roku.                                          

Přeplatky stravného se vrací na účet uvedený zákonným zástupcem v Přihlášce ke stravování 

a to v měsíci lednu a v měsíci září.  

5) Přihlášky ke stravování 

Každý pravidelně docházející strávník je před zahájením stravování řádně přihlášen u vedoucí 

ŠJ. Připsaná záloha strávníka na účet školy znamená přihlášení strávníka na obědy od 1.dne 

následujícího měsíce. Jestliže není připsaná záloha strávníka do konce měsíce na kontě školy, 

strávník nemůže odebrat oběd ve ŠJ, oběd dostane až po připsání zálohy na účet školy. 

Změny ve stravování je potřeba vždy nahlásit ve ŠJ předem, vždy k 1. dni kalendářního 

měsíce. 

6) Odhlášky ze stravování 

Stravu lze odhlásit ve školní jídelně osobně nebo telefonicky na čísle 469 633 790   každé 

ráno vždy do 7 : 30 hodin daného dne. Později nelze odhlášky akceptovat. 

Odhlašovat obědy je nutné vždy předem.                                                           

Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován. 

V případě nemoci má dítě nárok na stravu pouze první den, další dny již ne a to dle výše 

uvedené vyhlášky (školský zákon č.561/2004 Sb. §119 )                                                     

Další dny nemoci nárok na stravování zaniká. 

První a poslední školní den se NEVAŘÍ. 

https://www.servis24.cz/ebanking-s24/ib/base/inf/productlist/accounts?execution=e3s1


 

 

 8) Doba prázdnin, (případně mimořádného ředitelského volna, výlety, exkurze, kurzy) 

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

O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce v chodbě ŠJ a v 

jednotlivých třídách.  

9) Jídelní lístek  

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v šatnách, ve třídách na nástěnce, ve školní 

jídelně a také jsou k dispozici na internetových stránkách školy. www.zsvejvanovice.cz 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a výživových norem pro školní 

stravování dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.  

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. 

 10) Dozory 

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy .  

11) Závěrečná ustanovení 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, 

seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v šatnách školy, na nástěnce školní jídelny a na 

webových stránkách školní jídelny. Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují 

podpisem na přihlášce ke školnímu stravování. 

Strávníci jsou povinní se řídit pokynu uvedenými v tomto "Vnitřním řádu školní jídelny", dále 

pokynu ředitele a zaměstnanců dohlížejících ve školní jídelně. 

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen ředitelem školy.  

Tento řád ŠJ nabývá platnost od 1. 9. 2008  

 

Aktualizace : 1. 9. 2016 

 

    Renáta Vávrová                                   Mgr. Vladimír Dvořák 

      vedoucí školní jídelny                                                ředitel školy 

  

http://www.zsvejvanovice.cz/


 


