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Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2008 Sb. a vyhláškou č.561/2004 Sb. o 

základním vzdělávání a č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. 

     

1. Školní jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování. V době prázdnin, 

ředitelského volna, nemoci, nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd. 

V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, v opačném 

případě dojde k porušení zákona č.561/2005 Sb., o školním vzdělávání, který je 

škola povinna dodržovat. Pouze první den nepřítomnosti lze oběd vydat do 

jídlonosiče – viz § 4odst. 9 vyhlášky č.107/2008 Sb., o školním stravování. V ostatní 

dny nepřítomnosti mohou rodiče oběd pro dítě zakoupit za plnou cenu oběda = 55,- 

Kč. 

2. Cena oběda je stanovena takto: 

 

Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním 

roce/od 1. 9. - 31. 8./dle vyhlášky č.107/200/ Sb. o školním stravování: 

 

6  -  10  let 24,- Kč   

11-  14  let 26,- Kč   

od   15 let 30,- Kč   

cizí strávníci 58,- Kč 

 

3. Stravné se platí hotově v kanceláří vedoucí školní jídelny – platí se předem, bez 

úhrady nelze strávníkovi oběd objednat. Pokladní doklad je nutno na místě 

překontrolovat a uschovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

4. Stravné se přihlašuje nebo odhlašuje 24 hodin předem. V případě nemoci nebo 

omluvené nepřítomnosti lze oběd odhlásit příslušný den ráno do 8 hodin. 

Telefonicky na č. 417 531 120 

5. ÚŘEDNÍ HODINY vedoucí školní jídelny 
Pondělí  -  pátek              6.30  -  7.45  11.45  -  14.00  hodin 

Poslední týden v měsíci  6.30  -  7.45 11.45  -  14.30  hodin 

6. TELEFON  do  ŠJ  -  417 531 120 

7. VÝDEJ OBĚDA  

11.25  -  11.45 cizí strávníci 

11.45  -  14.15 děti  +  zaměstnanci škol 

http://www.zsnastinadlech.cz/


 

8.   Na školní jídelně je zaveden systém výdeje oběda bezdotykovým čipem, kterým  

strávník potvrdí objednávku u výdejního okna. Čip strávník zakoupí o vedoucí ŠJ, při 

přihlášení za zálohu 50,- Kč. 

9.   Částka se strávníkovi proti vrácenému čipu po ukončení stravování vrací. Případnou 

ztrátu čipu strávník ihned nahlásí vedoucí ŠJ, která čip zablokuje proti zneužití. Nový 

čip lze zakoupit ihned proti úhradě.  

10. Čipem se strávník kromě výdeje objednává na terminálu menu č. 1 nebo 2 a to den 

předem. Menu č. 2 se vaří pouze v případě alespoň 10 zájemců. 

11. Jídelní lístek na další týden je vždy na terminálu k dispozici v pátek probíhajícího 

týdne. Je také umístěn v hale školy, před jídelnou a na webových stránkách školy. 

12. Z hygienických a organizačních důvodů nemají na jídelnu přístup osoby, které se 

nestravují. 

13. Ve školní jídelně je zajištěn pedagogický dozor, který dbá na bezpečnost a slušné 

chování dětí během stravování. Dojde-li například k znečištění podlahy, učiní nutná 

opatření, aby nedošlo k úrazu. V případě úrazu poskytne první pomoc, informuje rodiče, 

případně zajistí lékařské ošetření. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího 

pedagoga, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky. 

14. Do školní jídelny přicházejí žáci ukázněně a pouze tehdy, je-li přítomen 

pedagogický dozor. V prostorách jídelny se chovají slušně a tak, aby nedošlo k úrazu. 

V případě nevhodného nebo hrubého chování může být strávník na základě §31, zákona 

č.561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných 

případech může být vyloučen i trvale. Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, 

škola bude vyžadovat náhradu za zničení nebo opravu. 

15. Jídlo a nápoje se konzumují ve školní jídelně u stolu. Žáci stravu z jídelny 

nevynášejí, ovoce či dezerty vynášejí jen v případě, že nebudou porušeny hygienické 

zásady. / nepořádek, odpadky v areálu školy /. 

16. V době prázdnin, státních svátků a ředitelského volna jsou strávníci automaticky 

odhlášeni. Dospělí strávníci si odhlašují obědy telefonicky nebo přes internetové 

stránky. 

17. Každý pracovník je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen zachovávat 

mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků, citlivé osobní 

údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, shromažďovat pouze 

nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným 

přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné 

údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

18. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) 

i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při 

vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena 

karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou 

bezkontaktního výdeje z okna, v době 11.30 – 13.30 h 

 

PŘIPOMÍNKY, PODNĚTY A DOTAZY  - obracejte se na vedoucí školní jídelny  

paní Ivetu Seidlovou – telefon 417 531 120 

Organizační změny v průběhu školního roku budou strávníkům včas nahlášeny 

vývěskou na jídelně. 

                 

 

 

V Teplicích 1. 9. 2020                                                …………………………………….  


