
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 
Školní jídelna při ZŠ Zdice, 5. května 1002, 26751 Zdice, IČO: 70990816 

 
 
Přihlašování stravy na jeden školní rok probíhá již v posledním týdnu měsíce srpna. Strávník (zákonný zástupce) je 

povinen řádně vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ji pracovnici školní jídelny, která provede jeho zařazení do 

evidence strávníků a přihlášení stravy na daný měsíc. 

 

Přihlašování stravy na jeden měsíc probíhá vždy po 20 dni v měsíci na měsíc následující. Strava bude přihlášena 

automaticky (inkasní platba) s ohledem na zaplacené stravné, pracovnicí ŠJ (hotovostní platba) při platbě v kanceláři ŠJ, dle 

stravovacích zvyklostí strávníka. 

Pokud nebude záloha na další měsíc včas uhrazena, obědy se automaticky přihlásí pouze do výše kreditu na stravovacím účtu 

strávníka (např. přeplatky za odhlášenou stravu). 

 

Odhlašování/změnu stravy je nutné učinit vždy nejpozději den předem do 14.00 hod na objednávacím snímači ve ŠJ, 

osobně v kanceláři ŠJ , telefonicky na tel. 311685374,  na e-mail adrese: skolni.jidelna@zszdice.cz, nebo na www.strava.cz.  

Ve výjimečných  případech (nemoc dítěte) se přijímají odhlášky do 7:00 téhož dne. Dle vyhlášky o školním stravování         

č. 272/2021 Sb. zajišťuje ŠJ zvýhodněné stravování pro žáky školy pouze v době jejich přítomnosti ve škole a první den 

neplánované nepřítomnosti ve škole (první den nemoci lze vydat oběd do přineseného jídlonosiče v době určené školní 

jídelnou pro tento výdej ). V době nemoci či prázdnin (pokud škola neurčí jinak), kdy o děti pečuje rodina, hradí strávník 

plnou cenu oběda vč. provozních nákladů. 

 

Objednávání stravy- Strávník má možnost výběru ze dvou různých pokrmů, který provádí den předem na objednávacím 

snímači ve ŠJ, osobně v kanceláři ŠJ nebo  na  zvolené období na  www.strava.cz. Pro internetové objednávání  stravy 

obdrží strávník přihlašovací jméno a heslo  v kanceláři ŠJ.  Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, nápoje, případně 

ovoce, moučníku, kompotu či salátu dle nabídky trhu a možností ŠJ. V případě zájmu škola nabízí strávníkům možnost 

dokoupení přesnídávek pro žáky navštěvující 1. stupeň ZŠ. 

 

Výdejní doba stravy je s ohledem na platné hygienické předpisy stanovena ŠJ takto: 

Výdej – přesnídávka                                                                      8.40 -   9.00 hod 

             obědy do jídlonosiče , mimoškolní  strávníci                  11.00 - 11.30 hod 

             obědy žáci, zaměstnanci školy                                       11.40 - 14.00 hod 

 

Ceny stravného se řídí finančními limity stanovenými vyhláškou o školním stravování č. 272/2021 Sb. 

 

Přesnídávka                                                                                 20,-   Kč 

 

Oběd žáci 7-10 let                                                                        32,-   Kč 

          žáci 11-14 let                                                                      35,-   Kč 

          žáci 15 a více let                                                                 37,-   Kč 

 

Zaměstnanci školy                                                                        37,-   Kč 

                    

Mimoškolní strávníci                                                                    90,-   Kč 

 

Úhrada stravného probíhá formou zálohy na jeden měsíc dopředu, tzn. strávník (zákonný zástupce) uhradí vždy plný počet 

stravných dnů následujícího měsíce, dle nastavených stravovacích zvyklostí (denní stravování, jednotlivé dny v týdnu), 

případné odhlášky v daném měsíci se budou odečítat z následující zálohy. Inkasní i hotovostní platby budou prováděny vždy 

po 20 dni v měsíci. V případě platby formou inkasa jsou strávníci (zákonní zástupci) povinni zřídit si povolení k inkasu u jimi 

vybraného bankovního ústavu ve prospěch SBÚ ČS, č.ú.: 70990812/5500 (výše případného stanoveného limitu by neměla 

být nižší než částka za odebranou stravu za jeden měsíc ). Hotovostní platby jsou přijímány pouze ve výjimečných  případech 

v kanceláři ŠJ. 

Strávník je povinen zakoupit si čip pro objednávání a výdej stravy, bez čipu není možné jídlo vydat. Cena čipu je 130,-Kč, 

platba je zálohová, v případě ukončení stravování  ( např. přechod na jinou školu)  je možné funkční čip vrátit. V případě 

poškození, či ztráty čipu  je strávník povinen zakoupit si nový čip  v kanceláři školní jídelny. Přeplatky za neodebranou 

stravu budou strávníkům vráceny zpět na účet v měsíci červenci. 

 

Pravidla bezpečného provozu -Strávníci jsou povinni chovat se ve ŠJ slušně, ohleduplně v souladu s hygienickými a 

společenskými pravidly stolování, udržovat pořádek a čistotu, neničit zařízení školní jídelny, řídit se pokyny pracovníků ŠJ a 

pracovníků školy vykonávajících dozor. Po vstupu do prostor jídelny si strávník odloží tašku a svršky v šatně, umyje ruce, 

vezme tác, příbor a po použití čipu/karty  si odebere stravu a nápoj a přejde ke stolu. Po konzumaci oběda odloží použité 

nádobí na pracovní stůl umývárny stolního nádobí, případně provede výběr, či odhlášku stravy na následující den a opustí 

prostory jídelny. Jídelní lístek je zveřejňován na jeden týden dopředu a je k dispozici k nahlédnutí na těchto místech: vstupní 

hala jídelny, budovy ZŠ, internetové stránky www.strava.cz.  
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