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Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 

 

Provozní řád školní jídelny 

Č.j.: ZŠ – S - 114/2018 

Tato směrnice zrušuje směrnici Provozní řád ZŚ č.j. ZŠ – S – 108/2017  

Vypracoval: Mgr. Ivana Rosová, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Ivana Rosová, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne: 25. 6. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2018 

 

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, která 

se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Působnost a zásady provozního řádu 

Tento provozní řád školní jídelny upravuje pravidla stravovacích služeb pro děti, žáky a další osoby, jimž je 

poskytováno stravování v rámci služeb školy a provozu místnosti určené ke stravování žáků, zaměstnanců 

školy a cizích strávníků (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy.  
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 a rozpětím finančních limitů na nákup 

potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 

 

2. Přihlášení ke školnímu stravování 

Přihlásit se ke školnímu stravování lze podáním vyplněné přihlášky, kterou je možné získat u vedoucí školní 

jídelny, nebo je možné si ji stáhnout z webových stránek školy www.skolaslivenec.cz . Přihlášený strávník 

obdrží čip, za který musí složit kauci 100,-Kč. V případě ztráty nebo poškození čipu kauce propadá a za 

nový čip musí složit kauci novou. Zároveň je strávníkovi přidělen variabilní symbol, který bude uvádět při 

placení stravného. 

Při ukončení stravování je potřeba písemně vyplnit odhlášku. 

 

3. Přihlašování obědů 

Přihlásit obědy se mohou na dva týdny předem prostřednictvím internetových objednávek na webu školy 

(www.skolaslivenec.cz) a v jídelně prostřednictvím terminálu vždy den před uskutečněným odběrem oběda 

do 14 hodin z důvodu včasně stanovené normy a objednání potravin. Pondělní oběd lze objednat nejdéle 

v pátek do 14 hodin. Přihlásit dítě ke stravování je nutné vždy při opětovném nástupu zpět do školy po 

předchozím odhlášení stravování z důvodu nemoci či jiné absence telefonicky (251 812 391), nebo emailem 

(jidelna@zsslivenec.cz). 

 

4. Platby stravného 

Platby stravného lze provádět bezhotovostním převodem na účet ŠJ ZŠ a MŠ Praha – Slivenec 11 53 50 

51/0100 s variabilním symbolem strávníka do 25. dne v měsíci na měsíc následující. 

Dalším způsobem placení je placení v hotovosti v prvním týdnu aktuálního kalendářního měsíce po obdržení 

výše úplaty u vedoucí školní jídelny. 

http://www.skolaslivenec.cz/
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5. Odhlašování obědů 

Odhlásit obědy je možné těmito způsoby: 

 prostřednictvím internetových objednávek na webu školy (www.skolaslivenec.cz); 

 v jídelně prostřednictvím terminálu vždy do 14 hodin den před uskutečněným odběrem oběda 

z důvodu včasně stanovené normy a objednání potravin; 

 pondělní oběd lze odhlásit nejdéle v pátek do 14 hodin.  

První den neplánované nepřítomnosti lze oběd odhlásit ráno do 7:00 hodin telefonicky (251 812 391), 

osobně nebo emailem (jidelna@zsslivenec.cz), nebo je možné oběd odebrat zákonnými zástupci nebo jinými 

pověřenými osobami formou výdejem oběda do jídlonosičů před zahájením provozní doby tj. v době od 

11:00 do 11:30 h. 

 

Po předchozím odhlášení stravování z důvodu nemoci či jiné absence, je nutné znovu dítě ke stravování při 

opětovném nástupu do školy přihlásit, a to buď telefonicky (251 812 391), nebo emailem 

(jidelna@zsslivenec.cz). 

 

6. Ceny stravného 

Ceny stravného jsou stanoveny aktuálně vždy na školní rok dle nákladů za rok minulý.  

Ceny stravování (v Kč): 

Mateřská 

škola 

kategorie přesnídávka oběd svačina potraviny 

do 6 let 8,00 22,00 8,00 38,00 

7 – 10 let 8,00 25,00 8,00 41,00 

Základní 

škola 

7 – 10 let --- 27,00 --- 27,00 

11 – 14 let --- 29,00 --- 29,00 

15 a více let --- 30,00 --- 3,00 

Dospělí zaměstnanci školy 

(snížené o dotaci z FKSP) 

--- 22,00 --- 22,00 

Cena pro ostatní cizí strávníky se stanovuje 66,- Kč. 

Sleva pro seniory se zvyšuje ze 3,- Kč/oběd na 5 Kč/oběd, tedy 61,- Kč. 

 

Výše měsíční úplaty (počítáno za 20 dní v měsíci). 

Mateřská 

škola 

kategorie Měsíční 

úplata 

do 6 let 760 Kč 

7 – 10 let 820 Kč 

Základní 

škola 

7 – 10 let 540 Kč 

11 – 14 let 580 Kč 

15 a více let 600 Kč 

 

7. Vyúčtování stravného 

Úplata za stravné bude vyúčtována vždy na konci školního roku a přeplatky budou vráceny na účet strávníka 

v červenci. Ve výjimečných případech a při nízkých částkách lze přeplatek vrátit v hotovosti. 

 

 

8. Organizace  

http://www.skolaslivenec.cz/
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a) Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:30 h do 14:00 h. 

b) Dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci právnické osoby -  pedagogičtí pracovníci školy. 

Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně. 

c) Dohlížející pedagogové vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 

stravovacích návyků.  

d) Do školní jídelny rodičů žáků nevstupují. Výdej jídel do jídlonosičů pro žáky v první den 

neplánované nepřítomnosti probíhá před zahájením provozní doby, tzn. od 11:00 do 11:30 hodin; 

e) Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček včetně alergenů ve školní jídelně, na webu školy 

(www.skolaslivenec.cz); a vývěsce na období dva týdny předem. 

f) Strávníkům je vydáván kompletní oběd, tj. polévka, hlavní jídlo, kompot, salát nebo dezert. Žáci 

nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke 

konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti vyjma ovoce. Jídlo je upraveno tak, aby 

znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou v obchodním 

balení, ale jsou vydávány na miskách. 

g) Při vylití čaje, polévky či jiném znečištění podlahy, žák tuto nehodu nahlásí dohlížejícímu 

pedagogovi nebo kuchařce u okénka, kam se odkládá použité nádobí a ti zjednají nápravu. 

 

 

9.  Poskytování obědů cizím strávníkům 

 

Škola poskytuje obědy i cizím strávníkům formou doplňkové činnosti za předpokladu dodržení pravidla: cizí 

strávník může oběd konzumovat v prostorách ŠJ časově odděleně od školního stravování , nebo si oběd 

odnést v jídlonosiči vždy však před zahájením provozní doby, tj. od 11:00 do 11:30 hodin. Úplata pro tyto 

cizí strávníky je uvedena v bodu 5. 

 

 

 

 

10. Závěrečná ustanovení 

 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: 

Markéta Zelenková 

b) o kontrolách provádí písemné záznamy Markéta Zelenková 

c) Provozní řád nabývá platnosti dnem 1. 8. 2018 

d) Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Rosová 

ředitelka školy 

http://www.skolaslivenec.cz/

