
Provozní řád školní jídelny 
 

     Pro spokojenost strávníků vaří personál kuchyně tři druhy jídel.Dvě vycházejí z tradičního 

stravování ve školních jídelnách, třetí jídlo bylo zavedeno jako reakce na požadavky 

racionální stravy. 

Výdej obědů ve školní jídelně má svoje specifika. Velikost a cena porce je určena podle 

věkové kategorie strávníka a výše finančního normativu. Výše úhrady oběda pro žáky je 

závislá na jejich věku, kterého dosáhnou ve školním roce od 1. 9. do 31. 8.  

Strávníci 7 – 10 let:     22,- Kč 

Strávníci 11 – 14 let:    24,- Kč 

Strávníci 15 let a více:  25,- Kč 

Závodní stravování (zaměstnanci ZŠ):  27,- Kč 

Doplňková činnost (cizí strávníci): 64,- Kč včetně DPH 15% 

Všichni žáci dostávají dotaci na přípravu obědů, nikoliv na potraviny. Protože se jedná o 

stravování školní, všichni jedí ve školní jídelně. V době nemoci žáka se mohou zástupci 

nemocného žáka odnést stravu domů jen 1. den nemoci, další dny je možné odnášení stravy, 

ale pouze při doplacení provozních nákladů na oběd. 

     Předpisy týkající se této problematiky jsou k nahlédnutí u paní M. Váňové, vedoucí školní 

jídelny. 

     Při vydávání jídla se snaží kuchařky vyjít vstříc požadavkům strávníka. Proto má každý 

možnost prohlédnout si u výdejního okénka vzory všech tří jídel. Dle vlastního uvážení lze 

požádat o snížení množství jídla. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, případně další 

doplněk – ovoce, zeleninový salát, moučník, mléčný výrobek.V případě, že zbývají přílohy 

(rýže, brambory, těstoviny, knedlíky a podobně) nebo omáčka, mohou je kuchařky 

strávníkům přidat. Nemohou však přidávat maso. Jinak je to s polévkou. Té si může vzít 

každý strávník, kolik na místě sní a k tomu 1 – 2 kousky chleba. 

V tomto typu stravovacího zařízení (jídelna) není možné vyhovět chuti každého strávníka, 

jídelna musí dodržovat platné normy jídel a spotřební koš dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.  

o školním stravování. Jídlo si lze dodatečně dochutit. 

      Školní jídelna vaří každý den kolem 500 obědů. Snaží se co nejvíce vyjít vstříc 

strávníkům, a proto používá systém objednávek. Každý žák si může objednat jídlo dva dny 

předem do 14 hod. na objednávkovém terminálu nebo na týden dopředu po internetu  

na www.Strava.cz a nebo dodatečně v kanceláři ŠJ. 

 

Obecná pravidla stravování: 

 

1. Výdej obědů: 

Velká jídelna – výdej pro žáky a zaměstnance školy 

                11. 30 – 14. 00 hod. 

            Malá jídelna – výdej pro cizí strávníky a studenty VOŠZ 

                 11. 30 – 13.45 hod. 

            Výdejní okénko- boční vchod do malé jídelny – výdej pro cizí strávníky do nádob 

 a nemocné žáky      11.30 – 12.30 hod. 

 

 

V mimořádných případech vedení školy upraví výdej stravy podle potřeb provozu 

školy. Školní jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování, to znamená, 

že žáci mají automaticky odhlášené obědy na prázdniny a ředitelská volna. 

 

2. Žáci se přihlásí ke stravování vyplněním přihlášky, která platí po dobu celé školní   

http://www.strava.cz/


docházky, v případě změn např. způsob placení stravného nebo přestěhování se 

přihláška obnoví. Stravné je možné hradit inkasem se sporožira, inkasem z  

bankovního účtu a nebo hotově v pokladně školní jídelny v době od 7 – 8 hod a  

11.30 – 14.00 hod.  

Úhradou stravného prostřednictvím bankovního účtu je strávník automaticky přihlášen 

od 1. dne každého měsíce, na který jídelna obdrží platbu. 

Při hotovostní platbě si strávník zakoupí obědy v pokladně, a to na stávající den do 8 

hod. ráno. Pokud má strávník zaplacené obědy, je automaticky objednán oběd č. 1,  

k volbě obědů č. 2 a 3 použije objednávkové místo v prostu velké jídelny anebo je též 

možné provést změnu telefonem na č. 377 524 055, 378 028 914. Stravné se platí 

předem, strávníci, kteří nemají zaplaceno nemohou dostat oběd. Při ukončení 

docházky do školy jsou rodiče povinni žáka ze školního stravování odhlásit a příp. 

vyrovnat platby za stravné. 

   

3. Oběd vydá kuchařka po ověření prostřednictvím kreditní karty nebo Plzeňské karty.           

Bez identifikace strávníka není možné oběd vydat. Občasné zapomenutí identifikační 

karty tolerujeme žákům 1. – 5. ročníku. Ztrátu je třeba okamžitě nahlásit a zabránit tak 

případnému zneužití. Nová stravovací kreditní karta stojí 35,- Kč. Oběd na stávající 

den si můžete odhlásit nejpozději do 8.00 hodin.  

Pozor: Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají bez nároku na náhradu! 

   

4. Školní jídelna je součástí školy, žáci do jídelny mohou vstoupit pouze v přezůvkách, 

bez školní brašny nebo jiných tašek a za přítomnosti pedagogického dozoru. Žáci, 

kteří nemají objednaný oběd, do jídelny nechodí.  

 

5. Strávníci jsou povinni respektovat pravidla slušného chování platící v jídelně nebo ve      

škole. Jsou povinni respektovat příkazy pedagogického dozoru, popřípadě pracovnic 

školní jídelny. Oběd jsou povinni zkonzumovat v jídelně, použité nádobí odevzdávají 

do umývárny nádobí. Vynášení nádobí z jídelny je zakázáno!  

Strávníci zacházejí šetrně s veškerým majetkem ŠJ, neničí úmyslně majetek.  

Za úmyslné poškození bude strávník potrestán a škoda předepsána k úhradě 

nebo opravě rodičům. 

Technické, hygienické závady popř. úraz nahlásí strávník pedagogickému dozoru nebo 

vedoucí jídelny. Připomínky ke stravě uplatní u vedoucí kuchařky nebo vedoucí 

jídelny. 

 

6. Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí, ve které je upraveno                  

stravování zaměstnanců školy. 

 

  

Každý strávník by se měl seznámit s tímto provozním řádem a jím se řídit. 

 

 V Plzni 1. 9. 2017 

 

 

 

Mgr. Helena Brunclíková                                             Markéta Váňová 

      ředitelka školy                                                    vedoucí školní jídelny 


