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ZŠ, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace 

 

SMĚRNICE DOPLŇUJÍCÍ ŘÁD  

ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘEMYSLOVCŮ 8 

 

Přihlašování nových strávníků: 

• Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnce v prostorách školní jídelny  

a na internetové adrese http://www.strava.cz/. Zde je také možno provést výběr stravy (příslušné 

informace jsou k dispozici v kanceláři ŠJ). 

 

Provozní doba ve školní jídelně: 

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

uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky. 

 

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. 

 

Úhrada stravného ve školní jídelně: 

• Strava se platí zálohově 20. v měsíci na další měsíc. 

 

Sazby stravného: 

   Zřizovatel Město Znojmo              Cizí strávníci 

MŠ 24 Kč 71 Kč 

Žáci 6 – 10 let 26 Kč 73 Kč 

Žáci 11 – 14 let 28 Kč 75 Kč 

Žáci od 15 let a studenti 30 Kč 77 Kč 

Dospělí — 81 Kč 

Zaměstnanci • 34,- (bez příspěvku FKSP) 17,- — 

 

 

http://www.strava.cz/
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Sazby stravného - DIETY: 

   Zřizovatel Město Znojmo              Cizí strávníci 

MŠ 29 Kč 76 Kč 

Žáci 6 – 10 let 36 Kč 83 Kč 

Žáci 11 – 14 let 38 Kč 85 Kč 

Žáci od 15 let a studenti 41 Kč 88 Kč 

Dospělí — 88 Kč 

Zaměstnanci • 41,- (bez příspěvku FKSP) 26,- — 

 

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,- 

 

Ve Znojmě 10. 8. 2020                                                                   Vypracovala:    Marie Veselá, vedoucí ŠJ 

 

Platnost od 1. 9. 2020 

                                                                                               

                                                                                                            Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy 

 

 


