
PROVOZNÍ ŘÁD 
Školní jídelna při ZŠ Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace 

 

1. Vstup do školní jídelny je povolen pouze v době výdeje tj.: cizí strávníci:  

 11.00 – 11.30 hod., ostatní strávníci: 11.30 – 14.00   

 

2. Podle vyhlášky č. 137/2004 a její novely č.602/2006 §25 se teplé pokrmy 

uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty 

nejméně +60°C. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě! 

 

3. Žáci mají právo denně odebrat jeden oběd. Ve ŠJ je zaveden čipový systém 

tzn., že každý strávník musí mít svůj vlastní čip, kterým se u výdejního okénka 

prokáže, JE PROTO BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ MÍT ČIP U SEBE!  

Pokud strávník čip zapomene, je nutné toto nahlásit u vedoucí ŠJ. Při ztrátě 

nebo poškození čipu je strávník povinen zakoupit čip nový. Při nalezení ztraceného 

čipu nelze tento již vykoupit za finanční hotovost. Po ukončení školní docházky lze 

nepoškozený čip vrátit za úplatu u vedoucí ŠJ, a to nejpozději do 2 měsíců, toto 

pravidlo platí pouze pro strávníky přihlášené do 30.6.2019. 

  Pro nově příchozí strávníky od 1.9. 2019 se již čip nezálohuje a po povinném 

zakoupení ve školní jídelně se tento čip nebo karta stává majetkem strávníka. 

 

4. Objednávání stravy je možné buď internetem přes portál (aplikaci) StravaCZ, 

na tel. č. 376 513 520, mailem: sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz nebo v jídelně u 

dveří přes odhlašovací (přihlašovací) terminál, který funguje na čip. Strava musí 

být objednána nebo odhlášena nejdéle do 14:00 hod předešlého pracovního dne. 

V naléhavých případech jako je nemoc, nevolnost, apod. je možná telefonická   

odhláška nejpozději do 7:30 hod ráno. 

Přístupová hesla k objednávkám přes internet obdržíte v kanceláři školní 

jídelny nebo na mailu. Neodebrané obědy propadají. Výpis odebrané a neodebrané 

stravy je dostupný na internetu (StravaCZ).  

 

5. Způsoby platby stravného: 

bezhotovostně: Strávníci, kteří mají platnou přihlášku odevzdanou v kanceláři 

školní jídelny, mají povinnost si povolit inkaso z uvedeného svého účtu na účet 

školy 824104339/0800 a to nejpozději do 15. dne v měsíci. Tito strávníci mají 

obědy vždy na další měsíc přihlášeny automaticky. Stravné přes banky se platí 

zpětně, tzn. že v následujícím měsíci je strhávána z účtu částka za již odebrané 

obědy + 1 Kč poplatek bance. Pokud nebude úhrada z účtu bankou provedena 

(z důvodu finančního nedostatku, zrušení účtu, zrušení svolení k inkasu…) bude 

muset být stravné dodatečně zaplaceno hotově u vedoucí ŠJ. 
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hotovostně: Strávníci, kteří nahlásí platbu hotově, musí mít obědy na 

následující měsíc vždy uhrazené předem. Bez včasného zaplacení nebude oběd 

přihlášen. 

 

6. Strávníci mají povinnost si obědy na dobu nepřítomnosti ve škole vždy 

odhlásit! Podle vyhlášky č. 107 ze dne 25. února 2005 o školním stravování se 

školním stravováním rozumí poskytování stravování v době  pobytu ve škole.  

Podle § 4 odst. 9 této vyhlášky (první den n e -p l á n o v a n é   nepřítomnosti 

strávníka ve škole se pro účely  této vyhlášky považuje za pobyt ve škole) platí, že 

není možné odebírat dítěti oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu v době jeho 

nepřítomnosti ve škole (kromě 1. dne nemoci, zaměstnanci nemohou vůbec)! 

Pokud má rodič zájem odebírat obědy dítěti i v dalších dnech jeho  nepřítomnosti, 

musí za ně uhradit plnou cenu, (tj. náklady na potraviny, mzdové a provozní 

náklady). 

 

7. Po dobu prázdnin se mohou děti stravovat ve školní jídelně za cenu stejnou 

jako během školního roku - novela č. 463/2011Sb. Vyhl. 107, vždy ale až po 

schválení MÚ Horažďovice. V této době je zkrácena doba výdeje obědů od 11:00 

do 12:00 hod. 

 

8. Podle vyhlášky č. 107 ze dne 25. února 2005 o školním stravování § 2 odst. 7 

platí, že  jídla podávaná v rámci školního stravování  konzumují strávníci 

v provozovnách školního stravování. Strávník, který nemá objednanou stravu se 

nesmí zdržovat v prostorách jídelny. 

 

9. Školní jídelna v současnosti neposkytuje dietní stravování. Je možné po 

domluvě s vedoucí školní jídelny domluvit mírnou úpravu jídla (vážení porce, 

výměna mouky za bezlepkovou nebo nepodání určité potraviny). 

Pokud má strávník prokázanou alergii nebo intoleranci, jsou zákonní zástupci 

povinni o tom informovat vedoucí školní jídelny – písemně při přihlášce strávníka.   

 

10. Po dobu jakýchkoliv prázdnin jsou obědy pro děti i zaměstnance automaticky 

odhlášeny. 

 Po letních prázdninách je vždy ještě pro všechny strávníky odhlášen 1. den 

školní docházky, tento den se vaří pouze pro strávníky, kteří si oběd osobně nebo 

telefonicky přihlásí u vedoucí školní jídelny. Od 2. dne školní docházky se vaří 

automaticky již pro všechny strávníky vlastnící platné čipy (strávníci platící hotově 

musí mít zaplaceno)   

 

11. Během stravování žáků zajišťuje ve školní jídelně pořádek pedagogický dozor 

dle vyvěšeného rozpisu, strávníci se řídí pokyny pedag. dozoru, vedoucí ŠJ a 

vedoucí kuchařky. Dozor školní jídelny má právo napomenout strávníky ŠJ 



v případě nevhodného chování, popř. konzultovat nevhodné chování s vyučujícím 

nebo ředitelkou školy.  

 

12. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, souladu 

s hygienickými požadavky a společenskými pravidly při stolování. Nosit čip stále u 

sebe a na požádání zaměstnanců školní jídelny jej během přítomnosti v prostorách 

školní jídelny předložit. 

 

13. V případě mimořádných situací (Covid – 19, aj.) je nutné před vstupem do 

prostoru školní jídelny dezinfikovat ruce. Žákům jsou táci s příbory a nápoji 

podávány a jsou povinni dodržovat minimálně 1,5m rozestupy. Při pohybu 

v jídelně je povinnost nosit štít nebo roušku. 

 

14. Problémy nebo své připomínky strávník hlásí vedoucí školní jídelny, 

pedagogickému dozoru nebo vedoucí kuchařce. Úraz nebo nevolnost hlásí strávníci 

pedagogickému dozoru. 

 

15. Ve školní jídelně platí zákaz plnění vlastních nádob nápoji a jejich odnášení ze 

ŠJ. Rodiče se mohou kdykoli během výdeje seznámit s provozem jídelny, jídelním 

lístkem, případně dohlédnout na stravování svého dítěte. Změna jídelníčku 

vyhrazena. 

 

16. Případné připomínky rodičů vyřizuje vedoucí ŠJ. 

 

17. Provozní řád je umístěn na nástěnce před školní jídelnou, na webových 

stránkách školy a v kanceláři školní jídelny. 

 

 

 

 

 

……………………………….   ……………………………… 

vedoucí školní jídelny    ředitelka školy 


