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Vnitřní řád školní jídelny Masarykovy základní školy a mateřské 

školy Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvkové organizace 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování. Školní jídelna je součástí Masarykovy základní školy a mateřské školy Žalhostice. 

Zajišťuje přípravu teplých pokrmů pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ. Dále připravuje studené 

pokrmy pro děti v MŠ. Všechny pokrmy jsou doplňovány nápoji. ŠJ připravuje denně jedno 

hlavní jídlo, dále přesnídávku a svačinu pro děti MŠ. 

 

CENY DLE KATEGORIÍ 

 

Cena stravného je určena dle jednotlivých kategorií strávníků: 

 

SKUPINA    OBĚD  PŘESNÍDÁVKA SVAČINA  

STRÁVNÍKŮ DLE VĚKU 

 3 - 6 let   21,- Kč 7,- Kč   7,- Kč  

            7 - více (MŠ)   26,- Kč 7,- Kč              7,- Kč  

7 - 10 let   26,- Kč 

          11 - 14 let   27,- Kč   

          15 - 18 let   29,- Kč 

 

 

Dítě náleží do dané kategorie dle dosaženého věku v daném školním roce, který trvá od 1. 9. 

do 31. 8. daného roku. Pokud dítě onemocní, je mu umožněn odběr obědu za neměnnou cenu 

pouze 1. den nemoci. Jídlo je dáno rodičům do jídlonosiče. Další obědy je nutno odhlásit. 
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VÝDEJ 

Výdej pokrmů pro MŠ  

 

 

Výdej pokrmů pro MŠ zajišťuje kuchařka v tomto časovém rozpětí: 

 

PŘESNÍDÁVKA  8.30 h.  -  9.00 h. 

 

OBĚD    11.30 h.  -  12.00 h. 

 

ODPOLEDNÍ SVAČINA 13.00 h. 

 

Jídlo je přenášeno dle hygienických předpisů v uzavřených nádobách a přenosných chladicích 

boxech pomocnou pracovnicí v MŠ. 

 

Výdej pokrmů pro ZŠ 

 

Výdej obědů pro ZŠ začíná po 4. vyučovací hodině, tedy po 11. 20 h. a končí ve 12. 30 h. 

Výdej do jídlonosičů v době nemoci: 10. 30 - 10. 45 h. 

JÍDLO Z JÍDLONOSIČE JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!! 

 

DOHLED NAD ŽÁKY 

 

Dohled nad žáky zajišťují pedagogičtí pracovníci. Žákům 1. a 2. třídy též nalévají polévku. Po 

dobu pobytu ve ŠJ jsou strávníci povinni se chovat v souladu s hygienickými a společenskými 

pravidly při stolování.  

VYNÁŠET POTRAVINY MIMO JÍDELNU JE ZAKÁZÁNO! 
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PLATBA STRAVNÉHO 

 

Platby probíhají buď formou inkasa z účtu zák. zástupce strávníka, nebo v hotovosti 

v kanceláři vedoucí ŠJ. Potřebné informace k platbám je možno si vyžádat u vedoucí ŠJ (č. 

účtu, var. symbol). Platba v hotovosti je určena na 1. pracovní den v měsíci. 

 

 

 

PŘEPLATKY 

 

Při platbě v hotovosti jsou přeplatky vráceny každý měsíc, a to při platbě stravného na měsíc 

následující. Při platbě formou inkasa z účtu jsou přeplatky vráceny 1krát za tři měsíce, tedy 

čtvrtletně na účet zákonného zástupce dítěte (strávníka). 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ 

 

U každého nového strávníka je nutno vyplnit k 1. 9. přihlášku ke stravování. Přihláška se 

vyplněná a podepsaná vrací do kanceláře vedoucí ŠJ. Odhlášení obědů je nutno provádět 

nejpozději do 8.00 h. na určený den. Nebude-li oběd odhlášen, strávník platí oběd, jako by byl 

přítomen. V MŠ je nutno odhlašovat i odpolední svačinu, pokud jde dítě po obědě domů. 

Pokud je dítě celoročně hlášeno na odchody po obědě - svačiny pak odhlašujeme 

automaticky. V období státních svátků, ředitelského volna a prázdnin je strava odhlášena 

automaticky. Pro děti v MŠ se strava připravuje i v období „vedlejších“ prázdnin a části 

„velkých“ prázdnin, a to vždy po 15. 8. daného roku. 

Telefonní kontakt vedoucí ŠJ – Karla Dotlačilová – 416 737 070; 777 742 117 
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JÍDELNÍ LÍSTEK 

 

Je umístěn ve vestibulu školy, na dveřích školní jídelny a na webových stránkách školy – 

www.skolazalhostice.cz. Je zpracován na období jednoho týdne a naleznete v něm informace 

o skladbě jídel daného týdne a o alergenech obsažených v potravinách, které byly použity. 

 

Platnost řádu pro školní rok 2016/2017 nadále trvá a to od 1. 8. 2015, Žalhostice. 

 

Karla Dotlačilová    Mgr. Vladimír Fiedler 

      vedoucí školní jídelny   ředitel školy 


