
 
       

 
Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, 

                     příspěvková organizace                       
  

         Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 

            Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz                                     

            www.zsstepankovice.cz 

 

 

Provozní řád školní jídelny 

 
 

 

Provozovna: Základní škola a mateřská škola 

Štěpánkovice 

příspěvková organizace 

Zahradní 10 

 

 

Vedoucí školní jídelny: Dagmar Hartmanová 

 

      Vedoucí kuchařka:  Růžena Kubelová 

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá z vyhlášek ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o 

školním stravování, z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických 

epidemiologicky závažných. 

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy, dodržování spotřebního koše 

vybraných potravin a na základě nutričního doporučená Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Výdejní doba: 

   8
45

   -    9
00  

výdej čajů pro žáky ZŠ 

 11
00

  -   11
30

  výdej stravy pro cizí strávníky – zvláštní místnost v přízemí ŠJ 

 11
45

 -   13
45  

výdej stravy pro žáky a zaměstnance školy 

 

1. Výdej čajů: 

děti přicházejí do jídelny v doprovodu vyučujícího, který vykonává zároveň dozor,       

dohlíží na chování a bezpečnost dětí. 

 

2. Cizí strávníci: 

výdej probíhá v určenou dobu na místě určeném pro výdej. Jídlo se vydává do čistých 

nosičů, které se strávníci přinesou a nachystají. 

 

3. Výdej pro žáky a zaměstnance: 

 

- obědy se vydávají  od 11
45

  do 13
45

 hodin 
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- Vyučující odvádí celou třídu ze šatny do jídelny. Dohlédne na mytí rukou. 

Žáky předá vyučujícímu dozoru. Do jídelny vstupují žáci zásadně přezutí a 

vyčkávají pokynů dozírajícímu učiteli. 

- Při jídle dodržují žáci pravidla slušného stolování a při čekání na jídlo 

zachovávají žáci pravidla slušného chování. 

- Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v sedě. Moučník, ovoce, apod. si žáci 

neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školní budovy. 

- Strávníkům se vydává kompletní oběd. Žáci, kteří oběd nesní by neměli být 

nucení ke vracení a dojídání jídla. 

- Vychovatelky ŠD konají dozory u svého oddělení. 

- Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 

stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost žáků. Dojde-

li k potřísnění podlahy, učiní ihned opatření, aby nedošlo k uklouznutí 

procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit. 

- Dojde-li během pobytu v jídelně k opaření nebo jinému úrazu, pedagogický 

dozor poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů. 

- Během provozní doby jídelny zajišťuje úklid pracovnice školní jídelny, po 

skončení provozu úklid zajišťuje škola. 

- Zaměstnanci jsou povinní konzumovat oběd ve školní jídelně, pokud chtějí mít 

oběd za sníženou cenu (FKSP).  

-  Do jídlonosičů lze odebrat oběd pouze v případě dřívějšího odchodu (návštěva     

lékaře, školení).  

 

 

Přihlášky se stravování: 

 

  Podávají se osobně v kanceláři vedoucí ŠJ denně v době: 

        od    8
45

   do   9
00

 hodin 

        od  11
45

   do 13
00

 hodin 

 

Odhlášky ke stravování: 

 

  Podávají se v kanceláří osobně, telefonicky nebo emailem: 

  osobně    od   8
45

  do   9
00

  hodin 

     od 11
45

  do 13
00

  hodin 

 

  telefonicky od   8
00

  do  13
00

 hodin na číslo 553 675 005 

          553 609 952 

  emailová adresa:   HartmanovaDagmar@seznam.cz 

 

Nejpozději do 13
00

 hodin je nutné odhlásit oběd na následující 

den! Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován! 
Dítě má nárok na odebrání obědů v první den nemocí. Pak je nutné, aby se 

odhlásilo. Pokud by chtělo odebírat obědy i v době nemocí, zaplatí plnou cenu 

obědu tj. 58,- Kč. Obědy pro nemocné děti se vydávají ve školní jídelně v době 

od 11
15

 do 11
45

 hodin. Rodič nebo jiný zástupce si při příchodu k výdejnímu 

okénku vezme tácek, na něj dostane oběd v talíři a na určeném místě si ho 

přendá do svého jídlonosiče. 

Zaměstnanci školy v době nemoci a dovolené nemají nárok na obědy za 

sníženou cenu. Je nutné, aby si obědy odhlásili a to nejpozději do 8
00

 hodin 



prvního dne nemoci nebo dovolené. Oběd jim bude tento den ještě odhlášen. 

V případě, že by chtěli obědy odebírat, zaplatí plnou cenu, tj. 58,- Kč. 

 

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna:   
   
  Strávníci jsou automaticky odhlašování. O termínech jsou strávníci včas       

                        informování. 

 

 

Placení stravného: 

 

  Strávníci platí stravné složenkami, případně v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ. 

Složenky dostávají strávníci začátkem měsíce, kde je účtována částka na           

daný měsíc. Přeplatky jsou pak vyrovnány v následujícím měsíci. Částku je 

nutno uhradit nejpozději do 10. dne v měsíci. V případě opakovaného 

neuhrazení může být strávník ze stravování vyloučen.                        

 

 

Výše stravného – podle věkových skupin: 

 

     7 – 10 let  25,- Kč 

   11 – 14 let  27,- Kč 

           15 a více let  28,- Kč 

            zaměstnanci školy  28,- Kč 

          cizí strávníci  58,- Kč 

 

 

Jídelní lístek bývá vyvěšen včas na nástěnkách. 

 

Dotazy a připomínky v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 553 675 005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánkovice  21. 8. 2017 

 


