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Provozní řád Školní jídelny 

 

Základní ustanovení: 

• Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb. 

a vyhláškou MZČR č. 137/2007 Sb., v platném znění. 

• Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, děti a zaměstnance ze Základní 

školy a Mateřské školy Stonařov a ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice. Stravování 

zajišťujeme také pro cizí strávníky. 

• ŠJ je v provozu ve dnech školního vyučování a dnech provozu MŠ. 

 

Provozní doba ve ŠJ: 

• Provozní doba ve ŠJ je stanovena na pondělí až pátek od 6:00 do 14:30 hod. 

• Provoz ŠJ je uzavřen v období státních svátků a ve dnech pracovního klidu. 

• V době školních prázdnin je provoz podřízen provozu MŠ. O dalším 

mimořádném uzavření rozhoduje ředitel školy. 

 

Výdej jídel je od 11:00 – 13:30 

ranní svačinky v MŠ 9:00 – 9:30 

obědy pro MŠ 11:45 

odpolední svačinky pro MŠ 14:15 

vydání várnic pro ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice 11:00 – 11:10 

výdej pro cizí strávníky do jídlonosičů 11:10 – 11:40 

výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ Stonařov 11:45 – 13:30 

 

Úhrada stravného: 

• Platba bude realizována zpětně, vždy za uzavřený měsíc dle skutečného počtu 

odebraných obědů a svačin. Každý strávník tedy bude mít přesný přehled, za 

kolik obědů (u MŠ i svačinek) každý měsíc platí. 

• Platba za obědy se bude nadále provádět inkasem z Vašeho účtu ve prospěch 

účtu školní jídelny ZŠ a MŠ Stonařov vedeného u České spořitelny, a.s. Jihlava, 

č.ú. 101317381, kód banky: 0800. Inkaso bude realizováno do 5. dne v měsíci. 

Žádáme Vás proto o zajištění dostatečných finančních prostředků k tomuto dni 

na Vašem účtu.  



• Kdo nemá možnost bezhotovostní platby, může i nadále platit obědy hotově 

u vedoucí ŠJ do 5. dne v měsíci. 

• V případě, že inkaso opakovaně neprojde z důvodu nedostatku finančních 

prostředků na účtu nebo nebudou obědy zaplaceny hotově do 5. dne v měsíci, 

nebude možné obědy odebírat. 

 

Způsob přihlašování a odhlašování: 

• Veškeré přihlašování a odhlašování obědů provádějte výhradně formou SMS na 

telefonní číslo 605 139 693, a to vždy nejpozději do 7:00 hodin ráno. Ve zprávě 

vždy nezapomeňte uvést jméno žáka a třídu. 

• Při onemocnění strávníka lze první den odebrat stravu do jídlonosiče. Další 

den může být poskytnuto jídlo pouze v plné ceně oběda (tj. cena surovin + 

mzdové náklady a věcná režie) 

 

Pokyny pro strávníky: 

• Vstup do jídelny mají povolen pouze osoby, které se v jídelně stravují. Dohled 

nad nezletilými žáky zajišťuje pedagogický dozor dle rozpisu. Dohled nad 

dětmi z MŠ zajišťují učitelky MŠ. 

• Strávníci dbají na kulturu stolování. 

• Strávníci si dochází pro jídlo k výdejnímu okénku, použité nádobí odkládají 

u okénka, které je určeno pro vracení špinavého nádobí. 

• Nepovolaným osobám je zakázán vstup do školní kuchyně. Je zakázáno vynášet 

inventář ŠJ. 

 

Jídelní lístek: 

• Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování 

skladby spotřebního koše vybraných surovin. 

• Jídelníček na každý týden je vyvěšen na chodbě školy, školky a na webových 

stránkách školy. 

• Změna jídelníčku je vyhrazena: vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na 

dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude dle možnosti 

oznámena. 

 

Dotazy, připomínky a případné problémy řešte neprodleně s vedoucí školní jídelny, 

případně s ředitelem školy. 

 

 


