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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
 
Tato směrnice (dále jen řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků  
a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu 
využívá pro své žáky 
 

 

Přihlášení dětí, žáků 

 zákonný zástupce přihlásí své dítě ke stravování u vedoucí školní jídelny, vyplní přihlášku ke stravování, tato 
přihláška je závazná pro celý školní rok 

 přihlášení žáků platí na dny školní docházky 
 přihlášení dětí MŠ platí na všechny dny provozu MŠ v daném školním roce 
 žákům ZŠ jsou v době prázdnin a ředitelského volna obědy vždy odhlášeny a žák nemá nárok na zlevněné obědy 
 

Přihlášení strávníků zaměstnanců 

 zaměstnanci se přihlásí u vedoucí školní jídelny 
 přihlášení platí na celý školní rok 
 nárok na oběd za sníženou cenu vzniká, pokud zaměstnanec vykoná práci pro organizaci alespoň  

3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě 
 

Odhlášení dětí MŠ 

 odhlášení provádí učitelka MŠ na základě denní soupisky přítomných dětí 
 
Odhlášení žáků 

Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace 
se sídlem 67953 Benešov 155 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.:               Spisový / skartační znak 23/2020                    A.1.          A10 

Vypracoval: Mgr. Lubomír Šín, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Lubomír Šín, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2020 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2020 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
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 odhlášení (popřípadě přihlášení) se provádí nejpozději do 14 hod. předcházejícího dne 
 na pozdější odhlášku nebude brán zřetel; výjimečně do 8:00 hodin daného dne při akutní nemoci  
 odhlášení lze provádět: 

o telefonicky nebo formou SMS na tel. 739 996 585 
o osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny 
o e-mailem stravovani@zsbenesov.cz 

 v případě nemoci si mohou první den rodiče oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče  ještě za sníženou cenu, 
jinak oběd propadá; v ostatní dny není nárok na dotované jídlo dle Vyhlášky 107/2005Sb.  
o školním stravování 

 za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada 
 pokud jsou žáci v době vydávání oběda na školní akci mimo Benešov, za jejich odhlášení odpovídá vedoucí 

akce, pokud se tak se zákonnými zástupci žáků prokazatelně domluvil (alespoň dva dny v předstihu předá do ŠJ 
seznam těchto odhlašovaných strávníků) 

 

Odhlášení zaměstnanců 

 osobně nebo telefonicky, případné SMS do 14 hodin předchozího dne, v akutních případech náhlé nemoci 
do 8:00 hodin daného dne 

 pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a neodpracuje min. 3 hodiny, zaplatí oběd v plné ceně 
 

Platby za stravné 

 všichni strávníci platí obědy formou inkasa (případně trvalým příkazem, dle domluvy) na účet školy  
19 – 4863630217/0100 

 platba za obědy je prováděna inkasem v době mezi 20. – 25. dnem následujícího měsíce – ve výjimečných 
případech v hotovosti v kanceláři školy, v takovém případě strávník obdrží doklad  
o zaplacení, na kterém bude kromě částky uveden přesný počet odebraných obědů 

 pokud platba nebude opakovaně provedena do konce měsíce, bude strávník od následujícího měsíce ze 
stavu strávníků ŠJ vyloučen 

 rodiče jsou povinni kontrolovat si své výpisy z účtu - odchozí platbu za stravování 
 

Kategorie žáka – strávníka 

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození podle Vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování.  
 

kategorie - 7 - 10 let 27 Kč 

kategorie - 11 - 14 let 29 Kč 

kategorie - 15 a více let 31 Kč 

kategorie - MŠ 3 - 6 let 40 Kč 

kategorie - MŠ 7 let 42 Kč 

 

 

Výdej obědů   
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 školní jídelna je v provozu od 11:00 do 13:00 hodin 
 výdejní doba obědů pro žáky školy: 11:00 do 13:00 hodin 
 MŠ: dopolední svačina od 9:00 hodin, oběd v 12:05 hodin, odpolední svačina od 14:15 hodin 
 vedoucí ŠJ zabezpečí včasné vyvěšení jídelního lístku na nástěnku (na následující týden vždy v pondělí) 
 vydávané jídlo je určeno ke konzumaci ve ŠJ, strávníci je neodnášejí z místnosti, doplněk v podobě ovoce, 

zeleniny, zabalené tyčinky (a doplněk podobného charakteru) si odnést strávníci mohou 
 

Dozor 

 zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy 
 vydává pokyny k zajištění kázně žáků a dbá na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků 
 při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy 
 sleduje klidný chod výdeje a konzumace jídla i odevzdání nádobí strávníky 
 reguluje osvětlení a větrání 
 

Ostatní 

 strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním 
 při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost hlásit dozoru 
 připomínky, stížnosti, pochvaly nebo návrhy ke školnímu stravování je možné podávat u vedoucí školní 

jídelny nebo ředitele školy 
 strávníci dodržují platný řád školní jídelny 
 

V Benešově dne: 31. srpna 2020 

 

 

 

  Mgr. Lubomír Šín Eliška Nováková 

 ředitel školy vedoucí ŠJ 


