
                                     Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213 
                                     ------------------------------------------------------------------------- 

Provozní řád školní jídelny  - výdejna Komenského  
-------------------------------------- 

Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213 (dále jen „školní jídelna“) se řídí zejména:  
- zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném    
  vzdělání (školský zákon) 
- zákonem č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní     
  a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a dále příslušnými hygienickými    
  předpisy, včetně novelizací  
- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových  
  organizacích zřízených územními samosprávnými celky 

1. Vstup do ŠJ je povolen pouze strávníkům, kteří mají objednaný oběd. 
2. Výdej obědů strávníkům do jídlonosiče od 11.30 h do 11.35 h,  

výdej obědů pro žáky a zaměstnance od 11.40 h do 14.00 h. 
3. Žáci přicházejí do ŠJ přezutí. 
4. Žáci přicházejí do ŠJ v doprovodu pedagogů. 
5. Strávníci jsou povinni dbát pokynů pracovníků ŠJ. Musí dodržovat pravidla slušného chování.            
6. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí a jídlo. 
7. Úraz, problémy a připomínky k pokrmům, žáci hlásí ředitelce nebo kuchařkám školní jídelny. 
8. Dohled nad žáky dodržuje zaměstnanec školní jídelny. 
9. Přihlašování ke stravování: 
Žáci se přihlašují ke stravování na základě přihlášek. Přihláška ke stravování platí po celou   
školní docházku.  
Strávník je povinen koupit si čip, kterým si bude oběd objednávat. Cena čipu je 60 Kč. Čip se 
nevrací. Ztrátu čipu je nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny. 

10. Objednávání a odhlašování obědů lze prostřednictvím terminálu do 14.00 hod na další den, 
v kanceláři ŠJ a internetem do 8.00 hod následujícího dne.  

      V době nemoci žáka není nárok na odběr stravy, stravu lze odebrat 1. den nemoci v  době  
      od 11.30 – 11.35 hod do vlastních nádob.                  
      Žáci, kteří nejsou přítomni ve škole, nemají nárok na dotovaný oběd. Oběd si mohou zakoupit     
      pouze za plnou cenu 85,- Kč.  
       
      Cena za jeden oběd je stanovena podle věkové kategorie: 

1. kategorie (žáci 7–10 let) 25,00 Kč



  

      
      Do kategorií se zařazují děti podle věku, jakého dosáhnou v daném školním roce, tzn. vždy  
      od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.  
11. Placení stravného: 

Stravné je hrazené bankovním převodem a v mimořádném případě v hotovosti. 
Obědy hrazeny přes účet musí obsahovat variabilní symbol. 
Inkasní den je ve školní jídelně stanoven vždy k 1. dni každého měsíce.  

      Výjimku tvoří inkasa na měsíc září, kdy se inkasuje k 17. 8. a výše platby je stanovena podle  
      věku žáka.  Další inkaso proběhne k 1. 10. 2022. 
     
      Výše stravného  

    

       
       
      Strávník je povinen nahlásit ukončení stravování v kanceláři ŠJ, poté bude provedeno  
      finanční vypořádání.  
      Pokud žák nemá zaplacené obědy, nemůže se stravovat.   
      Strávník nebo jeho zákonný zástupce je povinen nahlásit změnu bydliště, čísla účtu, tel. čísla.            
12. Na požádání rodičů vystaví školní jídelna záznam o docházce žáka na obědy. 
      Pokud rodiče písemně požádají k 30. 6. o vracení přeplatku, bude finanční částka  
      vrácena na účet nebo vyplacena v hotovosti. Jinak se přeplatek převádí do dalšího školního 
      roku.  
13. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách školní jídelny. 
14. V případě nedodržování provozního řádu nebo jeho hrubého porušování bude žák vyloučen  
       ze stravování. 
15. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vchodu do školní jídelny.                                                                   
16. O prázdninách se nevaří.             
17. Úřední hodiny v kanceláři ŠJ Boženy Němcové od 7.30 – 14.30 hod. 

2. kategorie (žáci 11–14 let) 27,00 Kč

3. kategorie (žáci 15 a více let) 28,00 Kč

1. kategorie (žáci 7–10 let) 675,00 Kč

2. kategorie (žáci 11–14 let) 729,00 Kč

3. kategorie (žáci 15 a více let) 756,00 Kč



 Bc. Brandlová Drahoslava   
    ředitelka školní jídelny                                                                                          


