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    V N I T Ř N Í     Ř Á D    Š K O L N Í     J Í D E L N Y 
 

 

1. Školní jídelna při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice slouží ke stravování žáků školy,                

    zaměstnanců školy, školských důchodců a cizích strávníků. 

 

2. Vnitřní řád školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ a prováděcí  

    vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších  

     předpisů.  

 

3. Strávník si při přihlášení na obědy zakoupí elektronický čip, kterým si objedná oběd a je            

    povinen se jim při každém výdeji prokazovat. Cena čipu činí 121,- Kč. 

    Čipy se zpět nevykupují. 

 

4. Obědy se vydávají denně v Rebcově ulici od 11.30 – 13.00 hodin, při odpoledních 

    hodinách do 13.30 hodin. 

    V ulici Na Jordáně od 11.30 – 13.45 hodin. 

    Strava je určena k okamžité spotřebě. 

    Dietní stravování školní jídelna neposkytuje. 

 

5. Výdej obědů do jídlonosičů je pouze v ulici Na Jordáně od 11.15 – 11.45 hodin. 

 

6. Nápoje je zakázáno nalévat do přinesených lahví a odnášet je z jídelny ven. 

 

7. Přihlásit a odhlásit oběd je možné nejpozději den předem do 14.00 hodin: 

    - v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky 

    - použitím terminálu 

    - přes internet: www. strava. cz 

 

8. Oběd do jídlonosiče si lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole,  

    nikoli již ve dnech následujících. 

    Za nevyzvednutý nebo včas neodhlášený oběd se neposkytuje žádná náhrada a oběd  

    propadá. 

    V době prázdnin a ředitelského volna mají všichni strávníci obědy automaticky zrušené. 

 

9. Pokrmy do jídlonosičů jsou vydávány pouze do čistých nádob, nikoliv do sklenic či  

    kelímků. 

 

10. Strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce  

      dosáhnou /1. 9. - 31. 8./: 

      7 – 10 let     30,- Kč 

      11- 14 let     32,- Kč 

      15- 18 let     34,- Kč 

 

11. Možnost výběru oběda ze dvou jídel je pouze v budově Na Jordáně. Podmínkou pro  

      přípravu druhého jídla je nutnost přihlášených více než 30 porcí. 
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12. Do školní jídelny přicházejí žáci bez svrchního oděvu. Aktovky /a další zavazadla/ bez  

      peněžní hotovosti a dalších cenností žáci ukládají na místa k tomu určená. 

      Osobám, které se ve školní jídelně nestravují, je vstup do školní jídelny zakázán. 

 

13. Při stolování se žáci chovají tiše a ukázněně, dbají pokynů osob, které mají dohled nebo  

      zaměstnanců ŠJ. 

 

14. Po obědě žák odnese použité nádobí, urovná židli, popřípadě utře /je-li to potřeba/ jídelní  

      stůl. 

 

15. Strávník, který nebude respektovat vnitřní řád ŠJ nebo pokyny osob, které vykonávají ve  

     ŠJ dozor, může být ze stravování na přechodnou dobu vyloučen. 

 

16. Sazby cen za obědy a čipy se v průběhu školní docházky mohou změnit. 

      Pokud k tomu dojde, budou strávníci či rodiče včas informováni. 

 

17. Rodiče /zákonní zástupci žáků/ musí platbu za stravné hradit v řádných termínech  

      inkasním způsobem nebo pokladní složenkou. Pokud tak neučiní ani na výzvu, bude se  

      dlužná částka vymáhat soudní cestou. Žáci do doby zaplacení dluhu budou ze stravování  

      vyřazeni.  

 Veškeré změny účtu pro inkaso a změny v kontaktních údajích je nutno bez prodleně 

hlásit vedoucí školní jídelny 

      Pokud nebude mít strávník zaplacený oběd nejpozději den před předpokládaným odběrem  

      jídla, nebude mu oběd vydán. 

 

18. Začátkem nového školního roku se všichni strávníci opět musejí ke stravování přihlásit. 

      Pokud již školní jídelnu navštěvovali, mohou tak učinit jen telefonicky. 

 

19. Pokud s strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu  

školního roku, musí tak učinit písemně alespoň dva dny před odebráním poslední stravy. 

Písemnou žádost o ukončení stravování lze zaslat na email jidelna@zsprestice.cz. 

 

20. Ustanovení vnitřního řádu školní jídelny týkající se provozu mohou být upraveny dle   

aktuální epidemiologické situace a nařízení vlády. 

 

21. V případě připomínek či dotazů se, prosím, osobně nebo telefonicky obraťte na vedoucí  

      školní jídelny Martinu Naxerovou, tel. č. 379 304 729. 

 

 

 

Datum vydání: 22. 08. 2022 

S účinností od: 01. 09. 2022 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Petr Fornouz 

                                                                                                      ředitel školy 

 


