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Provozní řád školní jídelny 
Provozní řád je stanoven v souladu se zněním vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

v platném znění. 
 

1/ Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku a vyznačí jakou formou uhradí stravné. 
Forma platby stravného: a) platba inkasem (ZŠ si inkasuje s Vaším svolením z Vašeho bankovního    
                                                účtu) 
                                           b) platba trvalým příkazem z bankovního účtu z banky    
                                           c) platba jednorázovým příkazem z banky 
                                           d) platba hotově (jen výjimečně) 
 
2/ Stravné je splatné nejpozději do 25. dne měsíce na následující měsíc. V případě vyčerpání finančních 
prostředků na stravné bude žákovi automaticky odhlášen oběd na další dny. Po připsání platby na účet budou 
obědy znovu automaticky přihlášeny. 

 
3/ Ve školní jídelně je zaveden systém identifikačních čipů. Čip v hodnotě 60,-Kč si strávník zakoupí ve 
škole. Při ztrátě čipu si žák musí koupit čip nový. Ztrátu čipu je nutné nahlásit v kanceláři školy (čip bude 
následně zablokován). 
 
4/ Žáci mají možnost výběru ze tří jídel. Objednává se pomocí čipu, přes internet nebo telefonicky jeden den 
dopředu do 12hodin 
 
5/ Obědy se odhlašují den dopředu do 12 hodin na tel.: 723 736 445 nebo 541 211 944, příp. e-mailem: 
jidelna@zssirotkova.cz. Pokud dítě onemocní náhle a odhláška na ten den již nemůže být přijata, má rodič 
nárok si zaplacený oběd vyzvednout do přinesené (čisté) nádoby (ne skleněné) v době od 11:00-11:30hod. 
Strava odnášená domů v jídlonosičích je k okamžité spotřebě. Nárok na dotovaný oběd má rodič pouze v 
první den nemoci dítěte. Další dny musí strávník nebo zákonný zástupce stravu řádně odhlásit. 
 
6/ Pokud je žák ve škole, musí obědvat ve ŠJ, nelze si oběd odnášet domů. 
 
7/ V případě, že se rodiče rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba to nahlásit v kanceláři školy a 
zrušit příkaz v bance. 
 
8/ Jídelní lístek je vystaven na 14dní  v jídelně na nástěnce a na internetových stránkách  www.zssirotkova.cz 
 
9/ Obědy se vydávají od 11:30-14:00hod. 
 
10/ Cena oběda pro školní rok 2017/2018 je pro jednotlivé skupiny (stanoveno dle vyhl. č. 107/2005 Sb.): 
        I.    7-10let        28,-Kč 
        II.   11-14let      29,-Kč                                                                                                                                                                    
        III:  15-více let  31,-Kč 
 
11/ Přeplatek stravného je převeden do dalšího měsíce. Přeplatky za červen budou převedeny na září. Žákům, 
kteří končí školní docházku v ZŠ, budou vráceny přeplatky v hotovosti (do 100,- Kč) nebo zaslány na účet 
zákonného zástupce.        


