
 

Provozní řád školní jídelny-výdejny jídel 

1. Obecná ustanovení 

Pro strávníky ZŠ Radostná a Naše základní škola slouží společná výdejna jídel a jídelna.  

Obědy jsou dovážené ze ZŠ Zdice, se kterou má ZŠ Radostná uzavřenou platnou smlouvu.  

Provozovatelem Výdejny a jídelny je Základní škola Radostná, s.r.o., IČ 08 87 65 84.  

Na základě nabídky ZŠ Zdice je odebíráno jídlo č. 1, které splňuje platné normy jídel a spotřební 

koš dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování 

Velikost a cena porce je určena podle věkové kategorie strávníka a výše finančního normativu. 

Výše úhrady oběda pro žáky je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou ve školním roce od 1. 9. 

do 31. 8. 

Cena oběda je dvousložková – vlastní cenu jídla hradí strávníci napřímo ZŠ Zdice a řídí se jejich 

vnitřním řádem školní jídelny. Druhá část ceny za výdej stravy je hrazena napřímo ZŠ Radostná a 

to formou inkasa. Cena za výdej jednoho oběda je bez rozlišení věku strávníka stanovena na 18 

Kč pro žáky a na 60 Kč pro ostatní personál. 

Protože se jedná o stravování školní, všichni jedí ve školní jídelně. V době nemoci žáka nebo jiné 

nepřítomnosti si mohou zástupci nemocného žáka odnést stravu domů jen 1. den nemoci, další 

dny je třeba stravu odhlásit dle pokynů jídelny ZŠ Zdice přes aplikaci strava.cz 

Při výdeji jídla respektujeme přání dítěte ohledně velikosti porce (až do maximální možné dle 

normativu) a „složení oběda“. Standardní oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, případně 

další doplněk – ovoce, zeleninový salát, moučník, mléčný výrobek.  

V případě, že zbývají přílohy (rýže, brambory, těstoviny, knedlíky a podobně) nebo omáčka, 

případně polévka, může je vydávající personál strávníkům přidat.  

2. Výdej obědů: 

 Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy ZŠ Radostná 

- 12:15 – 12 :45 hod. (resp. 13:00 -13:30 ve čtvrtek) 

 

Výdej pro žáky a zaměstnance školy Naše základní škola, z.ú. 

12. 50 – 13:30 hod. (resp. 13:35 – 14:00 ve čtvrtek) 

https://www.zszdice.cz/files/editor/3/jidelna/2020-vnitrniradsj.pdf


 
V mimořádných případech vedení školy upraví výdej stravy podle potřeb provozu školy. Školní 

jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování, to znamená, že žáci mají automaticky 

odhlášené obědy na prázdniny a ředitelská volna.  

3. Pravidla výdeje a stravování:  

Žáci se přihlásí ke stravování vyplněním přihlášky, která platí po dobu celé školní docházky, v 

případě změn např. způsob placení stravného nebo přestěhování spřihláška obnoví. Stravné se 

platí inkasem ZŠ Zdice a platba za výdej jídel inkasem ZŠ Radostná. 

Oběd vydá pracovnice výdejny jídel dle seznamu strávníků obdrženého spolu se stravou 

z vývařovny.  

Školní jídelna je součástí školy, žáci do jídelny mohou vstoupit pouze v přezůvkách, bez batohu či 

aktovky nebo jiných tašek a za přítomnosti pedagogického dozoru.  

Do jídelny chodí také žáci, kteří nemají objednaný oběd, mají svůj donesený z domova a tento si 

za pomoci pedagogického dohledu mohou ohřát v mikrovlnné troubě. 

Strávníci jsou povinni respektovat pravidla slušného chování platící v jídelně nebo ve škole. Jsou 

povinni respektovat příkazy pedagogického dozoru, popřípadě pracovnic školní jídelny.  

Oběd jsou povinni zkonzumovat v jídelně, použité nádobí odevzdávají na místo k tomu určené. 

Vynášení nádobí z jídelny je zakázáno.  

Strávníci zacházejí šetrně s veškerým majetkem ŠJ, neničí úmyslně majetek. 

Za úmyslné poškození bude strávník potrestán a škoda předepsána k úhradě nebo opravě 

rodičům. 

Technické, hygienické závady popř. úraz nahlásí strávník pedagogickému dohledu nebo 

pracovnici výdejny. Připomínky ke stravě strávníci u ředitelky školy. 

Každý strávník by se měl seznámit s tímto provozním řádem a jím se řídit. 

 

Ve Zdicích dne 22.11.2020 


