
Vnitřní řád školní jídelny 
při ZŠ Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace. 

 
1. Školní jídelna zajišťuje obědy pro: 

 a) žáky školy 

 b) zaměstnance školy 

 c) žáky středních škol a studenty vykonávající praktickou přípravu na základní škole 

 d) cizím strávníkům (včetně důchodců) v rámci doplňkové činnosti 

2. Výše stravného a způsob úhrady: 

add. a) hradí pouze náklady na potraviny(viz příloha.1- kalkulace), provozní a mzdové náklady jsou hrazeny 

z prostředků na hlavní činnost 

- úhrada hotově před zahájením odběru nebo převodem z účtu do 15. následujícího měsíce 

ad. b) hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek  FKSP (viz. příloha 2 kalkulace), provozní a 

mzdové náklady jsou hrazeny z prostředků na hlavní činnost  

- úhrada hotově předem, převodem z účtu do 15. následujícího měsíce, příspěvek FKSP hradí škola 

fakturou do 20. následujícího měsíce 

ad. c) hradí pouze náklady na potraviny, není poskytován příspěvek  FKSP (viz. příloha 2 – kalkulace), 

provozní a mzdové náklady jsou hrazeny z prostředků na hlavní činnost 

- úhrada hotově předem nebo převodem z účtu do 15. následujícího měsíce 

ad. d) hradí cenu oběda tvořenou náklady na potraviny, provozními a mzdovými náklady a ziskem 

doplňkové činnosti ( viz příloha 3 – kalkulace) 

- úhrada hotově před zahájením stravování, u smluvně zajišťovaného stravování fakturou vystavenou 

základní školou do 20. následujícího měsíce    

3. První den neplánované nepřítomnosti ve škole má strávník ad. a) nárok na odebrání  již připraveného 

dotovaného oběda do jídlonosiče. Má-li zájem o odebírání oběda i v dalších dnech nepřítomnosti, bude mu 

toto umožněno za plnou cenu oběda (náklady na potraviny, mzdové a provozní náklady, bez zisku). 

4. Strávník ad b) nemá nárok na odebrání  dotovaného oběda do jídlonosiče po celou dobu nepřítomnosti 

(nemoci). Má-li zájem o odebírání oběda  po dobu nemoci, bude mu toto umožněno za  plnou cenu oběda tj. 

náklady na potraviny,mzdové a provozní náklady, zisk, bez příspěvku FKSP. 

5. Zaměstnanec získává nárok na dotovaný oběd po odpracování alespoň 3 hodin denně. V případě dovolené, 

služební cesty či náhradního volna nemá zaměstnanec nárok na dotovaný oběd. Má-li zájem o oběd i v tomto 

případě, uhradí jej v plné výši ( viz. bod 4). 

6. Zaměstnanec školy si může odebírat jídlo do jídlonosiče. Toto musí oznámit alespoň den před započetím 

nového měsíce. V průběhu měsíce nelze provádět změnu. Norma na potraviny se v tomto případě navyšuje 

(viz . příloha č. 2 – kalkulace) 

8. Spotřeba potravin pro zaměstnance v závodním stravování se vypočítává odděleně od spotřeby potravin 

pro děti. Z tohoto důvodu se skladba oběda u těchto dvou skupin může lišit, to znamená, že některé přílohy 

připravované pro děti nemusí být součástí oběda zaměstnance a naopak. 

9. Součástí vnitřního řádu školní jídelny je také  provozní řád školní jídelny(viz. příloha 4) a provozní řád 

školní kuchyně (viz. příloha 5) . 

 

 

 

 

V Horažďovicích 29.8.2019                  …………………………..         …………………………. 

              vedoucí ŠJ    ředitel ZŠ 


