
Provozní řád školní jídelny 

 

Úkolem školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky ZŠ, děti MŠ a zaměstnance.  

Ke stravování se strávníci přihlašují písemnou přihláškou stvrzenou podpisem 

zákonného zástupce žáka. 

 

Provozní doba školní kuchyně: 6.00 – 14.30 

 

Úřední hodiny vedoucí stravování: úterý:    6:00 – 9:00  a 14:00 – 16:00 

                                                  čtvrtek: 6:00 –  9:00 

 

Výdej stravy v MŠ:   8.45 – 9.15 přesnídávka 

                                 11.45 – 12.15 oběd 

                                 14.00 – 14.30 svačina 

 

Výdej stravy v ZŠ:   11.45 – 13.00 oběd 

 

Jídelní lístek: Je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování 

spotřebního koše vybraných potravin, obsahuje informace o přítomnosti alergenů. 

Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně a na nástěnkách jednotlivých tříd MŠ a 

na webových stránkách školy vždy na týden dopředu. 

Školní jídelna může z provozních důvodů jídelní lístek pozměnit. 

   

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

Odhlašování stravy je možné provést každý den osobně, písemně do sešitu 

umístěného ve vestibulu MŠ, telefonicky nebo sms - 778 002 078  nebo mailem - 

jidelna@zsboritov.cz do 14.00 hodin předchozího dne. Pouze v pondělí a den 

následující po státním svátku nebo prázdninách je možné odhlásit oběd do 6:00 

odhlašovaného dne. 

Při odhlašování uveďte přesně dobu odhlášení   

tzn. (do odvolání, nebo od – do).  

Pokud strávník onemocní a není odhlášen, může si 1. den odebrat oběd do 

vlastního jídlonosiče. Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno pro přímou spotřebu 

a neleze ho uchovávat!! 

Oběd do jídlonosiče je možné odebrat pouze 1. den nemoci  (vyhláška 

107/2005 Sb. 

Doba výdeje do jídlonosičů: 

MŠ 11.15 – 11.30 

ZŠ 12.00 – 12.30 

(mimo výdejní dobu pouze po telefonické domluvě) 

 

 



PLATBA STRAVNÉHO 

inkasem na číslo účtu 86-1158330207/0100 (Formulář pro svolení k inkasu si můžete 

vyzvednout v kanceláři vedoucí stravování v MŠ.) 
V září (do 10. 9.) se platí záloha na celý školní rok (Kč 500,--), která se 

vyúčtovává na konci školního roku. 

Stravné se platí zpětně, příkaz k inkasu je zadáván do banky k 15. dni každého 

měsíce. 

 

Pokud nebudou platby prováděny včas, anebo nebudou prováděny vůbec, může  

po upozornění a dohodě ředitel školy ukončit předškolní vzdělávání dítěte 

v mateřské škole a v případě žáka základní školy ukončit stravování ve školní 

jídelně. 

 

KATEGORIE STRÁVNÍKŮ 

Strávníci jsou rozděleni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou  v daném 

školním roce. (školní rok 1.9. – 31.8.) 

KATEGORIE: 

MŠD    děti 3-6 let 

MŠ7   děti 7leté děti v MŠ 

ZŠ 1   žáci 7-10 let 

ZŠ 2   žáci 11-14 let 

ZMŠ   zaměstnanci MŠ 

ZZŠ   zaměstnanci ZŠ 

 

 

 

Vypracovala: Eva Kučerová, v.r.    

             vedoucí stravování 

 

 

 

V Bořitově dne  29. 08. 2021       PhDr. Šárka Hlavatá, v.r.

                              ředitelka školy     


