
 

Základní škola a Mateřská škola, Mírová 253, Golčův Jeníkov 582 82 

 

Organizační a provozní řád školní jídelny 

 

Školní stravování je zajišťováno v souladu a je zpracováno podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním a základním vzdělání (školský zákon) a na něj navazující vyhláškou č. 107/2008 

Sb., o školním stravování, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich 

úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávami celky s přihlédnutím 

k místním podmínkám. Školní jídelna se dále řídí zákonem č, 471/2005 Sb., v úplném znění 

zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 602/2006 Sb.,                               

o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídla podávána v rámci školního stravování 

konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Každý žák obdrží přihlášku ke 

stravování, která obsahuje základní údaje.  

Školní jídelna poskytuje stravování 

1. Žákům 

2. Závodní stravování zaměstnancům 

3. V rámci doplňkové činnosti cizím strávníkům 

Rozsah poskytovaných služeb 

1. Obědy 

2. Polévka 

3. Nápoj 

4. Tvaroh, jogurt, zelenina, ovoce 

Jídlo podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního 

stravování. 

Platba stravného:  

BEZHOTOVOSTNĚ – účet č. 0101325541/0800 

 

Přihlašování obědů: 

Přihlašování obědů na měsíc září provádí za strávníka zákonný zástupce sám a to poslední dva 

týdny v měsíci srpnu na telefonním č. 569 433 372 (od 8:00 do 13:00 hod.), nebo elektronicky 

na email (michalova.martina@skolagj.cz). 

mailto:michalova.martina@skolagj.cz


Přihlašování oběda č. 2:   

Nejpozději den předem do 11:00 hodin. 

 

Odhlašování obědů:      

Nejpozději v daný den do 7 hodin ráno  

Elektronicky - michalova.martina@skolagj.cz 

Telefonicky – 569 433 372 

Škola odhlašuje strávníkům pouze dny, které se týkají celé školy (prázdniny, ředitelské volno, 

atd.) Výlety, školní akce aj. si odhlašuje strávník sám.  

 

Výdej obědů:      

Obědy se vydávají od 10:30 hod. do 13:30 hod. 

Doba výdeje pro cizí strávníky a pro nemocné děti je od 10:30 hod. do 11:00 hod., nebo 

od 13:20 hod. do 13:30 hod. 

Pro žáky a zaměstnance od 11:05 hod. do 12:45 hod. 

Obědy mohou být vydané pouze do vlastních jídlonosičů. Jídlo je určené k okamžité 

spotřebě. Pokud bude zjištěna závada na jídlonosiči (plíseň, zbytky předchozího jídla, 

atd.), jídlo nebude vydáno.  

Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem k akcím školy. Rozpis a dozor nástupu 

jednotlivých tříd je přiložen.  

 

Žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučování s pedagogickým dozorem.  Při 

čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného 

stolování. Dbají pokynů pracovníků stravování a pedagogického dozoru. Za nevhodné chování 

může být žák vyloučen ze stravování (školský zákon 561/2004 Sb. §31, §35). 

Žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu a žáci 2. stupně si mohou ovoce, zeleninu, 

mléčné výrobky, pokud je nekonzumují v jídelně, odnést ve svačinových boxech. Žáci, kteří 

zůstávají ve školní družině, si mohou pod dohledem vychovatelů tyto potraviny uschovat pro 

odpolední svačinu. 

Problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí vedoucí ŠJ nebo pedagogickému dozoru.  

Žáci se identifikuji čipem. Bez čipu nebude oběd vydán. 



Nárok na stravu má žák pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Uvedené 

informace vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb.,          

o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., dítě, žák, student má nárok na školní 

stravování v době pobytu ve škole (školském zařízení dle zmíněného zákona). Pokud nebude 

dítě v době nepřítomnosti ve škole odhlášeno ze stravování a školní jídelna oběd připraví, bude 

zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy. Cena obědu při 

neodhlášené stravě (v době nepřítomnosti) je stanovena takto:  

Věk žáka  finanční limit  provozní náklady  platba celkem  

7 – 10 let    25,- Kč     32,- Kč       57,- Kč  

11 – 14 let    27,- Kč     32,- Kč       59,- Kč  

15 let a více    28,- Kč     32,- Kč       60,- Kč 

 


