
                  Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 

                                                     Vnitřní řád školní jídelny 

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Provozní doba a výdej 

Provozní doba školní jídelny je od 6.00 do 14.30 hod. 

Obědy pro strávníky se vydávají od 10.45 do 14.00 hod. K odběru obědů slouží čip nebo snímací karta  ( 

dále jen "čip"), kterým je strávník povinen se prokázat. Při jeho zapomenutí si v kanceláři školní jídelny 

vyzvedne náhradní lístek, na který mu bude oběd vydán. 

Čip slouží i k volbě jídla na následující den. Výběr je možný ze dvou pokrmů. Jídelní lístek je vyvěšen na 

týden dopředu. Vybrané jídlo si označí v objednacím boxu, pokud si oběd neoznačí, je automaticky 

přihlášen na oběd č.1. 

Ztráta čipu 

Ztrátu čipu je povinen neprodleně ohlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit si nový za 120,- Kč. 

Přihlášení/odhlášení obědů 

Ke stravování je přihlášen ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku na oběd a má zaplacené obědy 

dopředu. Přihláška i odhláška obědů se přijímá osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky na tel. čísle 

382 212 303, mob. 730 189 147 nebo na email: skol.jidelna@tiscali.cz ,den předem do 13.00 hod. 

Úhrada 

V souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb., příloha 2, v platném znění, jsou žáci zařazeni do finančních 

normativů podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. 

Sazby stravného:              7- 10 r.      24,-Kč/1 oběd 

                                       11- 14 r.      26,-Kč/1 oběd 

                                       15- 18 r.      28,-Kč/1 oběd 

úplata ŠD, Koník, klub:        120,- Kč měsíčně( placeno zároveň s obědy) 

Způsob platby je bezhotovostní. Úhrada stravného je inkasním příkazem k 23.v měsíci a připsána  na 

našem účtu nejpozději do 30. v měsíci. 

Je nutné si zřídit ve Vaší bance nebo České Spořitelně  povolení k inkasu ve prospěch účtu č. 936 

271/0100 . 

Nemoc 

V době nemoci žáka si mohou jeho zákonní zástupci vyzvednout oběd pouze první den nemoci,na další 

dny se musí odhlásit. Při neodhlášení bude účtována plná cena oběda. 

Výdej jídla do jídlonosičů 
Vydávání obědů do jídlonosičů je možné od 10.35 do 10.45 hod. Řídí se hygienickými předpisy. 

Odebírající rozloží nádoby na tác, kuchařka je odebere a opět vrátí, aby nedocházelo ke křížové 

kontaminaci. 

Chování ve školní jídelně, informace 

V době oběda si žáci mohou nalít dostatečné množství nápoje. Žáci mají možnost přidat si přílohu oběda, 

polévku, salát. Nalévání  pití do lahví  a vynášení ze školní jídelny je zakázáno. To platí i pro vynášení 

jídla a nádobí z prostoru školní jídelny. 

V případě rozlití jídla, či rozbití nádobí oznámí strávník tuto skutečnost okamžitě pomocnému personálu 

školní jídelny. Strávníci jsou povinni se vůči sobě chovat ohleduplně a v souladu s  všeobecnými 

hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  

Problémy a připomínky ke stravování ve školní jídelně se hlásí vedoucí školní jídelny nebo pedagogickému 

dohledu. 

Žáci, kteří neplatí včas stravné, nebo porušují vnitřní řád školní jídelny svým nevhodným chováním, 

mohou být dočasně nebo i trvale vyloučeni ze stravování. Uvedená opatření budou projednána s ředitelem 

školy, za přítomnosti třídního učitele, zákonného zástupce žáka a vedoucí ŠJ. 

Platnost od 15.1.2017                  
V Písku  13.1.2017                                                          Mgr. Jan Adámek, ředitel školy 

mailto:skol.jidelna@tiscali.cz

