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Směrnice o stravování ve školní jídelně základní školy platná od 1.9.2018 

 
Zpracovala: vedoucí stravování Hana Krutišová 

Směrnice školní jídelny vyplývá ze zákona č. 472/2011 Sb., /školský zákon/ v platném znění. Řídí se vyhláškou 

č. 463/2011 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 17/2008 Sb. o nákladech 

na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice je v souladu s  vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických předpisech. 

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Ořechov, okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace. 

 

 

Výše stravného: 

 

V souladu s vyhláškou č. 463/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění 

vyhlášky 107/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, je stanovena 

výše úplaty : 

 

 

Strávníci 6 – 10 let  23,00 Kč 

 

Strávníci 11 – 14 let  25,00 Kč 

 

Strávníci nad 15 let  27,00 Kč 

 

Závodní stravování   33,00 Kč /úhrada zaměstnance 21,00 Kč + příspěvek FKSP 12,00 Kč/ 

 

Doplňková činnost - výdejna 67,00Kč /33,00 Kč potraviny + 34,00 Kč ostatní náklady/  

 

Doplňková činnost – dovoz 73,00 Kč /33,00 Kč potraviny + 34,00 Kč ostatní náklady + 6,00 dovoz/ 

 

Doplňková činnost – svačiny  15,00 Kč /11,00 Kč potraviny + 4,00 Kč ostatní náklady/ 
 
Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.  

Školní rok trvá od 1.9 do 31.8 !!! 

 

 
Přihlašování strávníků  

 

Každý žák, který bude odebírat obědy, odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem, která 

je platná po celou dobu docházky do základní školy. 

Součástí přihlášky je i seznámení s vydanou směrnicí o školním stravování. 

Strávníkovi bude přidělen na celou dobu školní docházky stravovací čip, přihlašovací jméno a heslo 

k objednávkám po internetu. Čip slouží k výdeji obědů a k objednávání stravy na boxu před jídelnou. Čip je 

majetkem školy. Pokud strávník čip ztratí, neprodleně to nahlásí vedoucí stravování a čip bude zablokován. Po 

třech dnech, pokud strávník čip nenajde, obdrží za 100 Kč nový.  
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Platba stravného 

 

Stravné je nutno uhradit vždy dopředu před odběrem stravy. 

 

Je možné platit 

bezhotovostně  

 na účet školy 3059673/0300 převodním příkazem z vlastního účtu. Variabilní symbol sdělí vedoucí stravování 

na tel.čísle 603 453 505 nebo na emailové adrese sjorechov@seznam.cz. Lze vložit jednorázově vyšší částku a 

vytvořit si kredit (vklad), ze kterého lze čerpat delší dobu nebo trvalý měsíční příkaz splatný nejpozději do 25. v 

měsíci na další měsíc. V tomto případě se zadá částka dle věkové kategorie 6-10 roků 500 Kč, 11-14 roků 550 

Kč a 15 a více roků 600 Kč měsíčně. 

 

hotově  

pondělí a středu v době od 7,30 do 13,30, případně po tel. domluvě. 

 

Na konci školního roku se přeplatky převádějí strávníkům do následujícího školního roku nebo se po dohodě 

s rodiči vrací na jejich účet. 

 

 

Objednávání obědů a svačin 

Po zaplacení stravného – vytvoření dostatečného kreditu - je na dobu pokrytou peněžní částkou všem strávníkům 

navolen oběd č.1. Objednávkový terminál umožňuje výběr z více druhů jídel.  

Obědy se volí na objednávkovém boxu před jídelnou týden dopředu. Toto lze pouze v  daném týdnu do pátku do 

14,00 hodin. Poté je volba zablokována. 

Na internetové adrese http://strav.nasejidelna.cz/0032  po zadání přihlašovacího jména a hesla nejpozději tři 

pracovní dny předem opět do 14 hodin.  

Zůstatek – kredit je uveden na boxu i na internetu. Obědy lze objednat jen do výše kreditu. Po vyčerpání systém 

neumožní objednávku. 

Svačiny jsou uhrazeny vždy na konci měsíce z účtu žáka. Proto je nutno vytvořit vyšší kredit. 

 

 

Výdej obědů a svačin: 

 

 v jídelně od 11,35 do 13,35 hodin – dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci školy 

do jídlonosičů ve výdejně v přízemí (vchodové dveře pod spojovacím mostem):  

od 11,00 do 11,15 a od 13,45 do 14,00 hodin pro nepřítomné žáky 

pro doplňkovou činnost od 11,30 do 11,45 hodin 

svačiny se vydávají v jídelně od 14,30 do 15 hodin 

rozvoz po obci od 11,30 hodin  

 

 

Odhlašování obědů a svačin 

 

Stravu na následující dny lze odhlásit na boxu i internetu do 14,00 hodin předchozího dne. Možnost odhlašování 

v případě náhlé nemoci je do 7,00 hodin daného dne SMS zprávou  /volání je bez záruky/ nebo emailem.  

Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte odhlásit stravu. 

Pokud je dítě omluveno, ale do školy nastoupí dříve, je nutné toto sdělit vedoucí stravování. 

Dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování nemá žák v době nemoci nárok na dotovanou stravu. Pouze 

v první den nemoci je možné oběd vyzvednout do vlastních nádob – ne do skla. Pokud mají rodiče zájem 

odebírat pro dítě stravu i v době nemoci, bude jim k ceně potravin připočtena i režijní částka 28 Kč. 

Po dobu školních prázdnin a výletů je strava automaticky odhlášena.  Další školní akce odhlásí buď třídní učitel 

nebo žáci sami.  

Pokud je dítě přihlášené na odpolední svačinu a má odhlášený oběd, svačina je mu automaticky odhlášena. 

Samostatně svačiny odhlašujeme do 12 hodin téhož dne. 

 

Ukončení stravování 

Pokud se strávník rozhodne ukončit stravování, odevzdá zpět nepoškozený čip nebo uhradí hodnotu čipu 100 Kč. 

Když tak neučiní a má na kontě peníze, automaticky se mu na vždy na začátku nového měsíce navolí do výše 

zůstatku oběd č.1. 
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Dodatek 

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy obsažené ve vyhlášce č. 463/2011 Sb. 

Školní jídelna není povinna poskytovat dietní stravování. 

Dotazy a připomínky k provozu školního stravování přijímá vedoucí stravování na výše uvedeném telefonním 

čísle, emailové adrese nebo osobně v kanceláři školního stravování v základní škole. 

 

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2018 na dobu neurčitou. 

 

 

V Ořechově 1.9.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Šmídová     Hana Krutišová 

ředitelka školy      vedoucí stravování   

    


