
SMĚRNICE DOPLŇUJÍCÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

PŘEMYSLOVCŮ 8 

 
Provozní doba ve školní jídelně: 

 

 Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:00 – 14:30. 

 Provoz školní jídelny bude uzavřen v období svátků, ve dnech pracovního klidu. 

Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky. 

 

 Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování od 11:30- 14:00, výdejna odloučeného 

pracoviště Jub. park 11:30 – 13:45. 

 

 Výdej stravy pro cizí strávníky a osobám nemocných žáků je od 11:30 – 14:00, ve 

výdejně Jubilejní park 12:15 – 12:45. 

 

Způsob přihlašování a odhlašování žáků: 

 

 Pokladní hodiny ve školní jídelně vymezené pro styk se strávníky jsou Po a ST 6:00 - 

14:15. 

 Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hod.  

 Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu 

neodebrané stravy. 

 

Úhrada stravného ve školní jídelně: 

 

 Strava se platí zálohově na další měsíc.  

 V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta.  

 Bude-li na účet strávníka zaslána částka, která nepokryje náklady stravného na celý 

příští měsíc, budou odhlášeny obědy od konce příštího měsíce tak, aby nebyl účet 

strávníka záporný. 

 Možnosti placení stravného jsou: 

1. bezhotovostně trvalým příkazem na účet školní jídelny 

2. bezhotovostní inkasem z účtu strávníka 

3. fakturací cizím strávníkům na základě skutečně odebrané stravy 

4. stravenkami sodexo a edenred do konce března 2019 

 

Úplata za stravování: 

 

 Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve 

škole.  

 Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může 

stravu odnést v jídlonosiči.  



 Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zákonný 

zástupce) stravu odebrat nemůže. 

 

Sazby stravného: 

 

 žáci 6-10 let          23,- 

 žáci 11-14 let        25,- 

 žáci 15 let a více  27,- 

 zaměstnanci         30,- (bez příspěvku FKSP) 14,- 

 cizí strávníci          66,- 

 

Sazby stravného - DIETY: 

 

 MŠ                         26,- 

 žáci 6 – 10 let        33,- 

 žáci 11 – 14 let      35,- 

 nad 15 let               38,- 

 cizí                          74,- 

 

Identifikace strávníků: 

 

 Strávníci se identifikují čipem, který si vyzvednou u vedoucí stravování po zaplacení 

částky 120,- Kč u sekretářky školy.  

 Čip je nepřenosný a platí celou dobu stravování.  

 Bez čipu nebude oběd vydán.  

 Pokud ho strávník zapomene, bude mu v kanceláři vydán náhradní doklad.  

 Strávníci z Jubilejního parku si mohou telefonicky ověřit, zda mají oběd.  

 Při ztrátě čipu si strávník zakoupí nový. Při vrácení čipu bude záloha 120,- vrácena. 

 

Přihlašování nových strávníků: 

 

 Každý nový žák musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou obdrží u vedoucí 

stravování, nebo na webových stránkách. 

 

Pronájem jídelny cizím osobám: 

 

Pro pronájem jídelny cizím osobám platí tyto podmínky: 

 nájemník dá dopředu vědět řediteli školy na základě písemné žádosti, kdy potřebuje 

jídelnu pronajmout 

 po schválení žádosti ředitelem školy si může prostory pronajmout 

 opíší se stavy energií před akcí a po akci, které vedoucí stravování na konci měsíce 

spočítá a které jsou následně vyfakturovány 

 klíče na zapůjčení jídelny po dohodě s personálem jídelny proti podpisu 

 nájemník vrací jídelnu v původním stavu, uklizenou 



 pokud nájemník něco poškodí, vzniklou škodu hradí sám 

 hodinová sazba činí 150,- 

 

 

Vypracovala:    Marie Veselá 

 

 

Ve Znojmě 28. 2. 2019                                             Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy 

 


