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Změny ve směrnici jsou prováděny formou očíslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
Touto směrnicí se zrušuje Vnitřní řád školní jídelny č.j. 305/2019.
Podrobnosti provozu školní jídelny ZŠ ve Mšeně, Boleslavská 360
1. Stravování je upraveno Vyhláškou č.107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších
předpisů
2. Ceny obědů jsou následující:
Kategorie strávníků již nejsou rozděleny na strávníky I. a II. st., ale strávníci jsou zařazováni
do skupin podle věku:
Strávníci 7 - 10 let

24,--Kč

Strávníci 11 - 14 let

25,--Kč

Strávníci 15 a více

26,--Kč

Cizí strávníci

48,--Kč (pokud budou)

3. Stravné se hradí předem, nikoliv zpětně, a to nejpozději do 3. dne v měsíci (nejlépe
však 1. den). Stravování je možné až po zaplacení. Obědy se platí zasláním peněz na účet
školy, výjimečně v hotovosti přímo ve školní jídelně. Rodiče mohou obědy hradit hotově
přímo ve ŠJ po telefonické domluvě na čísle 315693204. Výjimečně v jiný čas platí
pravidla ŠŘ, tzn. po vpuštění do školy je povolen pohyb pouze po suterénu.
4. Odhlašování obědů se provádí den předem do 12-ti hodin. Pouze řádně a včas odhlášené
obědy budou odpočítávány z platby stravného. Ve výjimečných případech lze odhlašovat
ráno do 7 hodin. Přeplatky se převádějí na další měsíc. Veškeré změny ve stravování se hlásí
předem vedoucí školní jídelny na číslo telefonu 315 693 204 nebo na adrese:
jidelnazsmseno@seznam.cz. V případě nepřítomnosti strávníka (návštěva u lékaře, nemoc,
apod.), není-li oběd den předem odhlášen nebo není možné jej odhlásit, může tento
neodhlášený oběd odebrat např. rodinný příslušník do jídlonosiče. První den nemoci lze vydat
oběd domů viz. § 4 odst.9) vyhlášky č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších

předpisů, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu
domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb.,§122 odst.2)…..má dítě nárok na školní
stravování pouze po dobu pobytu ve škole. Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité
spotřebě.
Strávníci konzumují jídla podávaná v rámci školního stravování ve školní jídelně viz.§ 2
odst. 7) vyhlášky č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.
17/2015).
Ředitel školy má právo vyloučit žáka ze stravování - dle školského zákona č.561/2004 Sb.§
31 odst. 2) a 3), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zrušení stravování nebo vymezení určitých dnů v týdnu, jakož i jiné změny nutno hlásit
předem vedoucí školní jídelny.
6. Na počátku školního roku obdrží přihlášky ke stravování pouze noví žáci a strávníci.
Prosíme rodiče o jejich vyplnění a předání zpět do školní jídelny. Přihláška platí po celou
dobu školní docházky.
7. Po dobu výdeje obědů je určen pedagogický pracovník, který provádí dohled v jídelně.
Výdej obědů se provádí :
Pro školní děti a vlastní strávníky:
od 11.40 do 12.00 – 1.výdej
od 12.35 do 13.00 – 2.výdej
od 13.30 do 13.50 – 3.výdej

11.00 – 11.20 - cizí strávníci do jídlonosiče – za dodržení zpřísněných hygienických
podmínek – viz provozní řád školní jídelny.
Přicházejí-li cizí strávníci pro oběd, zazvoní u hlavního vchodu, ohlásí se a poté budou
vpuštěni do budovy školy. Pohybují se pouze v suterénu. Nos i ústa musí mít zakryty
např. rouškou. U vchodu si vydezinfikují ruce.Dodavatelé zboží se rovněž předem ohlásí
a pracovnice ŠJ jim odemknou a poté zamknou služební (provozní) vchod. Nos a ústa
budou mít zakryty rouškou. U vchodu si vydezinfikují ruce.
8. V době nemoci COVID 19 musí být ve školní jídelně i kuchyni dodržována zvýšená
hygienická pravidla.
9. Dle provozních podmínek se může tento provozní řád změnit nebo upravit.
Bližší informace ve školní jídelně ZŠ Mšeno – tel.č. 315 693 204

