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STRAVOVACÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 
Školní jídelna zajišťuje především školní a závodní stravování a dále doplňkovou činnost.  
Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jímž je poskytováno 
stravování v rámci hmotného zabezpečení podle vyhlášky č. 463/2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. 
o školním stravování, ve znění vyhlášky 107/2008 Sb.. Řídí se výživovými normami a rozpětím finančních limitů 
na nákup potravin.  
Závodním stravováním se rozumí stravování zaměstnanců školy podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., č.94/2006 Sb. a 
č. 17/2008 Sb..                                                                                                                                                                                                                                     
Školní jídelna zajišťuje též stravování pro bývalé zaměstnance a cizí strávníky za smluvní cenu oběda v rámci 
doplňkové činnosti.  
 

1. Přihláška ke stravování 
Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Jakmile dojde ke změně během dalšího 
období např. ke změně adresy nebo účtu vyplní přihlášku novou. 
 

2. Odhláška ze stravování 
Povinností každého strávníka nebo jeho zástupce je, pokud chce ukončit stravování z jakéhokoliv 
důvodu (dieta, odstěhování, aj.), odevzdat řádně vyplněnou odhlášku a donést nebo poslat elektronicky 
do kanceláře školní jídelny. 
 

3. Systém řízení výdeje a objednávání stravy  
Každý strávník si zakoupí čipovou kartu nebo ISIC kartu, která je platná po celou dobu stravování a 
používá při výdeji, objednávání a odhlašování oběda. V případě ztráty nahlásí v kanceláři školní jídelny 
(oběd se zablokuje) a zakoupí novou kartu. V případě, že jej zapomene, dostane náhradní 
doklad-stravenku k vyzvednutí oběda. Při ukončení stravování se zpětně čipová karta neodkupuje. 
 

4. Výdej obědů pro školní a závodní stravování 
Výdej obědů pro vlastní strávníky je v době přestávek od 10:45 do 13:50 hodin. 
Výdej obědů žákům v době distanční výuky je od 10,00-10,30, 13,00-13,30 hodin. 

             
5. Výdej obědů pro doplňkovou činnost 

Výdej obědů pro cizí strávníky v době od 11:00 hodin do 11:30 hodin.  
Strávníci mají možnost odebírat jídlo pouze do jídlonosiče.    
Při vstupu do jídelny používají postranní vchod a dodržují hygienická pravidla-opatření. 

   
6. Ceny obědů 

Cena pro strávníky věkové skupiny 7 - 10 let činí Kč 28,00. 
Cena pro strávníky věkové skupiny 11 - 14 let činí Kč 30,00. 
Cena pro strávníky věkové skupiny 15 - 18 let činí Kč 37,00. 
Cena pro zaměstnance školy činí Kč 37,00 bez příspěvku FKSP.  
Cena pro cizí strávníky činí Kč 117,00 (smluvní cena). 
Cena oběda se může během roku změnit. 

http://www.zskjerabka-rce.cz/


Na tuto změnu budete včas upozorněni dodatkem ke stravovacímu řádu. 
 

7. Platby stravného 
Platby stravného se provádí bezhotovostně převodem z účtů na náš účet u Komerční banky nebo v 
hotovosti v kanceláři školní jídelny. Vyúčtování probíhá povolením k inkasu v peněžním ústavu v 
polovině současného měsíce na následující měsíc. Rovněž tak probíhá platba v hotovosti. Stravné je 
nutné zaplatit předem, a to na celý měsíc. Nevybraná záloha k 30. červnu se převádí na září téhož 
kalendářního roku, pokud strávník nepožádá o její vrácení. 
V případě ukončení stravování bude nevybrané stravné vráceno při dalším vyúčtování bezhotovostně 
převodem na účet strávníka nebo vyplaceno v hotovosti v kanceláři školní jídelny. 

 
8. Odhlášky a přihlášky obědů 

Odhlášky obědů např. z důvodu nemoci je nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny. Na následující den je 
možno odhlásit nebo přihlásit oběd na terminálu umístěném ve školní jídelně. Odhlášky obědů se 
přijímají nejpozději do 8:00 hodin. O počet odhlášených obědů bude sníženo stravné v příštím měsíci. 
Při normálním režimu školní jídelny je možný výběr ze dvou hlavních jídel, přihlásit oběd je nutno dva 
pracovní dny předem. Pokud si strávník nepřihlásí 2. jídlo zůstává přihlášen na 1. jídlo. Minimální počet 
strávníků pro uvaření 2. jídla je 20 porcí. Jinak zůstává v platnosti 1. jídlo. 

        
9. Školní stravování  

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. 
Výjimka je pouze v první den nemoci žáka, kdy si zákonný zástupce žáka oběd vyzvedne, nebo pokud 
žák dochází na vyučování a nemůže se sám stravovat (např. má zlomenou ruku apod.). Při distanční 
výuce mají žáci možnost obědy odebírat do jídlonosičů v předem určený čas a za dodržení hygienických 
opatření.  

 
10. Obědy pro nemocné žáky a stravování o prázdninách 

Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro žáky v době pobytu ve škole, tzn. pro ty, kteří 
se účastní vyučovacího procesu, nikoliv pro žáky v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje rodina. Pokud by 
si zákonní zástupci přáli obědy pro nemocné dítě odebírat, pak se nebude jednat o hlavní, ale 
doplňkovou činnost školní jídelny a cena oběda bude zahrnovat minimálně plné náklady na přípravu 
oběda (mzdy, režii, potraviny) = Kč 70,00. 

 
11. Obědy pro zaměstnance školy 

Zaměstnanec má nárok na dotovanou cenu na jedno hlavní jídlo, pokud odpracuje minimálně  
3 hodiny/den. Do těchto hodin se započítává i příprava na hodinu, dohledy na chodbách, v šatnách, v 
jídelně a další činnost stanovená ředitelkou školy. 

 
12. Doba spotřeby obědů vydávaných do jídlonosičů 

Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě.  
 
  
 V Roudnici nad Labem 1. září 2020                 Radka Sedláčková 
            vedoucí školního stravování 
 
  Aktualizováno 1. 9. 2021 


