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Na provozní poradě projednáno dne 10. 08. 2016 
Směrnice nabývá platnosti dne 29. 08. 2016 
Směrnice nabývá účinnosti dne 01. 09. 2016 
Směrnice zrušuje směrnici Provozní řád ŠJ ZŠ 308/2014 
                                          
Ředitelka školní jídelny, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřské škola, Praha - 
Nebušice na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., v aktuálním znění,  
 

vydává 
 
vnitřní řád zařízení školního stravování – školní jídelna s místem poskytovaných školských 
služeb Nebušická 369. 

 
Provoz a vnitřní režim školní jídelny 

 
1. Provozní doba pro stravování žáků ZŠ:  
− 1. vydávání – od 11.40 hod 
− 2. vydávání – od 12.40 hod 
− 3. vydávání – od 13.40 hod 

 Ukončení výdeje je ve 14.00 hod. 
 

2. Výdej pro zaměstnance školy probíhá s ohledem na přestávku pracovníků školní 
jídelny v době od 11.15 do 14.00 hod vždy v rámci jednotlivých vydávání (viz bod 1) 

 
3. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního 

normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených ve vyhlášce č. 
107/2005 Sb., v platném znění, podle cen potravin v místě obvyklých. Úplata se 
stanoví pro příslušný školní rok. Úplata bude stanovena formou dodatku vnitřního 
řádu vždy nejpozději do 30. června na následující školní rok. 

 
4. Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 

15. dne příslušného kalendářního měsíce, nedohodne-li se ředitelka školy se 
zákonným zástupcem dítěte jinak.  



 
5. Úplata za školní stravování se hradí na účet 107-5181810207/0100 nebo v hotovosti 

v pokladně ZŠ (pondělí – pátek od 6.30 do 8.00 hod). Placení obědů na další měsíc 
probíhá vždy od 20. do 26. dne v měsíci. 

 
6. Úplata za školní stravování žáků základní školy se pro školní rok 2016/2017 stanoví 

takto: 
 

- žáci v přípravné třídě (oběd + svačina)    35,- Kč 
- oběd pro žáky ve věku 7 – 10 let      24,- Kč 
- oběd pro žáky ve věku 11 – 14 let     26,- Kč 
- oběd pro žáky ve věku 15 a více let      27,- Kč 

 
7. Školní jídelna připravuje dvě jídla. Žáci si vybrané jídlo na další dny objednávají nebo 

odhlašují při příchodu do jídelny pomocí objednávkového terminálu od 7.00 hod do 
17.00 hod. Objednávky lze též uskutečnit prostřednictvím webové aplikace e-
jidelnicek.cz. Noví strávníci získají přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny, kde si 
zároveň zakoupí čip v hodnotě 100,- Kč. Při ztrátě čipu je nutné zakoupit čip nový. 

8. V případě nemoci je možné si vyzvednout dotovanou stravu pouze 1. den do vlastních 
nádob.  

9. Při nevyzvednutí objednaného oběda tento propadá. 
10. Vyúčtování stravného probíhá vždy na konci školního roku. Případné přeplatky jsou 

na základě žádosti zákonných zástupců vráceny bankovním převodem popř. 
v hotovosti. Jinak se převádějí na další školní rok. 

11. Jídelní lístek je vyvěšen na webových stránkách školy. Je vytvářen podle platných 
výživových norem. 

12. Připomínky rodičů ke stravování je možné projednat přímo s vedoucí školní jídelny. 
13. Dohled nad žáky při stravování zajišťují pedagogové dle rozpisu dozorů. 
14. Žáci dodržují hygienická pravidla a pravidla slušného chování. 
15. Školní jídelna poskytuje v rámci své doplňkové činnosti stravování cizím strávníkům. 

Vydávání obědů pro veřejnost je od 11.15 hod do 11.40 hod.  
 
 

V Praze dne  29. 8. 2016 
 
 

 
Mgr. Šárka Vondrová 
ředitelka ZŠ a MŠ, Praha - Nebušice 


