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Směrnice zrušuje směrnici OVV 1/17 

  
1. Přihlášení ke stravování 

- Žák je přihlášen ke stravování na základě Přihlášky ke stravování. Vyplněnou a 
podepsanou přihlášku odevzdá žák nebo zákonný zástupce do kanceláře vedoucí 
školní jídelny. Následně proběhne zavedení žáka do stravovacího systému jídelny.  

- Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky.  

- Žák obdrží čipovou klíčenku (dále jen čip), která slouží k výdeji stravy, tj. oběda 
případně i svačiny.  První čip je vydáván zdarma, při ztrátě nebo poškození čipu je 
strávník povinen si koupit čip nový.  Bez čipu nelze strávníkovi oběd, případně 
svačinu vydat. Po celou dobu školní docházky je čip vlastnictvím školy.  Při ukončení 
školní docházky, příp. odchodu ze školy, ukončení stravování apod. je žák povinen čip 
vrátit. Při ztrátě, poškození nebo nevrácení čipu je žák povinen ho v plné výši uhradit.  
Cena čipu je stanovena v kalkulačním listu pro školní a závodní stravování. 

- Jakoukoliv změnu (změna stravovacích dnů, odchod ze školy, ukončení stravování) je 
strávník povinen okamžitě nahlásit písemně vedoucí školní jídelny. V případě, že tak 
neučiní, stravovací systém eviduje strávníka jako přihlášeného a tím vzniká školní 
jídelně nárok na platbu za stravné. 

 
2. Přihlašování a odhlašování obědů 

- Strávník má obědy přihlášené automaticky na celý měsíc dle dnů uvedených 
v Přihlášce ke stravování.  Jídelníček na následující týden je zveřejněn nejpozději 
v pátek na internetovém portálu E-strava, na internetových stránkách školy, v jídelně a 
v přízemí školní budovy.  

- Každou středu a čtvrtek si strávník může vybrat ze dvou jídel. Volba je možná přes 
internetový portál E-strava, případně telefonicky u vedoucí školní jídelny, vždy 
nejpozději 2 dny předem do 13. hodin. Jinak je automaticky navolen oběd č. 1. 

- Odhlašování obědů je možné přes internetový portál E-strava, případně telefonicky u 
vedoucí školní jídelny, vždy nejpozději den předem do 13. hodin.  

- Stravování žáků se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu ve škole (zákon 
č.561/2004 Sb., § 119). Pokud je předem známa jejich nepřítomnost, např. pro 
celodenní lékařské ošetření, musí být zákonným zástupcem provedeno odhlášení. 
V případě neplánované nepřítomnosti, např. nemoci, se mohou žáci stravovat pouze 
první den (vyhláška č.107/2005, § 4). Oběd si odeberou do jídlonosiče. Pro ostatní dny 
nemoci je nutno žáka odhlásit. V neodhlášených dnech je oběd odebírán za plnou cenu 
dle kalkulace platné pro dané období. 
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- U žáků, kteří jsou přihlášeni k odběru obědu i svačiny, nelze odhlásit jednotlivě 
svačinu nebo oběd. Na daný den se odhlašuje vždy celá strava. 

- Za odhlašování obědů je odpovědný zákonný zástupce žáka. 

- Prázdniny a svátky jsou odhlašovány automaticky.   

- Automaticky je odhlášen také žák, který řádně ukončil školní docházku. 
 
3. Cena oběda 

-  Cena oběda je stanovena v ceníku dle platné kalkulace. Aktuální ceník stravného pro 
příslušný školní rok je k nahlédnutí na internetových stránkách školy www.zstgm-
studenka.cz nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

 
4. Platby stravného  

Žáci 

- Platba se bude uskutečňovat inkasem z účtu zákonného zástupce žáka, a to vždy 
zálohově předem. Školní jídelna bude provádět inkaso z účtu zákonného zástupce žáka 
(uvedené v Přihlášce ke stravování) a to vždy k 20. dni v měsíci jako zálohu na stravné 
následujícího měsíce.  

- Na konci měsíce bude provedeno vyúčtování stravného dle skutečně odebraných 
obědů (příp. svačin) a o vzniklé přeplatky bude sníženo inkaso stravného na 
následující měsíc. Toto vyúčtování bude zákonnému zástupci žáka zasláno na            
e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce ke stravování. 

- K tomuto účelu je třeba v bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat povolení k inkasu 
ze svého účtu ve prospěch účtu školní jídelny. 

 
 Číslo účtu školní jídelny: 155098137/0600 
 

- Nezadávat variabilní ani specifický symbol. 

- Při zadání povolení k inkasu z účtu je možné nastavit horní limit jednotlivé platby 
inkasa. Při stanovení tohoto limitu je třeba brát v úvahu maximální možnou měsíční 
výši zálohy, která odpovídá max. 23 pracovním dnům x cena oběda (příp. svačiny). 
Pokud se rodič rozhodne pro součtování plateb více strávníků (součet plateb u 
sourozenců) a následné stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního 
limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 
děti, limit - záloha na každé dítě bude činit 500,- Kč, při součtování plateb pak 
konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 1000,- Kč). 

- Nastavte četnost inkasa 1x za měsíc. 

- K datu inkasa z účtu (tj. k 20. v měsíci) je třeba zajistit na účtu dostatek finančních 
prostředků. V opačném případě inkaso nebude provedeno a nelze ho provést v daném 
měsíci opakovaně. (Vlastník účtu musí následně zadat příkaz k úhradě.) 

- V případě, že inkaso nebude provedeno a finanční prostředky nebudou na účet školní 
jídelny připsány do konce měsíce, bude dítě automaticky odhlášeno ze školního 
stravování na následující měsíc. 

 
 
Zaměstnanci školy 

- Zaměstnancům školy bude stravné za daný měsíc sraženo na základě dohody o 
srážkách ze mzdy z jejich čisté mzdy. 
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Cizí strávníci 

- Ostatní cizí strávníci hradí stravné po dohodě s vedoucí školní jídelny na základě 
vyúčtování stravného za daný měsíc buď bezhotovostní platbou na účet školní jídelny 
nejpozději do 5. dne následujícího měsíce nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní 
jídelny v pokladních hodinách, případně na základě vystavené faktury. 

 
5. Organizace výdeje obědů 

- Obědy žákům a zaměstnancům školy se vydávají v době od 11:40 do 13:45 hodin.  

- Pokud je k obědu podáváno i ovoce, vyzvednou si ho určení žáci za třídu před 
vyučováním ve školní jídelně, aby k jeho konzumaci mohlo dojít v průběhu 
dopoledne. 

- Žáci jednotlivých tříd dodržují časový rozpis pro nástup na oběd. 

- Žáci se po vstupu do školní jídelny řadí k určenému okénku, při čekání zachovávají 
pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. 

- Dojíždějící žáci po 5. vyučovací hodině, pokud nemají odpolední vyučování, 
přistupují k okénku přednostně podle pokynů učitele konajícího dohled. 

- Žáci si odnesou na tácku ke stolu jídlo, které konzumují zásadně vsedě. Moučníky, 
kompoty apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy. 

- Po ukončení stravování odnášejí žáci použité nádobí k určenému okénku, zbytky jídla, 
použitý příbor, sklenice a misky ukládají do určených nádob. Poté žáci odcházejí ze 
školní jídelny. 

- Dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení 
stravy a použitého nádobí. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li 
k potřísnění podlahy, učiní taková opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících 
žáků. 

- Dojde-li při stravování k úrazu strávníků, poskytne jim dohlížející učitel první pomoc, 
provede zápis do knihy úrazů a ohlásí úraz zástupci ředitele školy, v případě jeho 
nepřítomnosti řediteli školy. 

- Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku 
školní jídelny. 

- Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. 

- Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen 
nahradit.  

- Úklid jídelny v průběhu výdeje obědů zajišťují pracovníci školní jídelny. 

- Cizím strávníků se obědy vydávají do vlastních jídlonosičů v přízemí budovy školní 
jídelny, mimo stravovací prostor žáků a zaměstnanců. Označené a čisté jídlonosiče 
doručí strávníci do 10:00 hodin do přízemí budovy školní jídelny. Od 10:30 hod. do 
14:00 hodin jsou naplněné jídlonosiče připraveny k vyzvednutí v přízemí budovy 
školní jídelny. Obdobně toto platí i pro žáky a zaměstnance školy, kteří odebírají 
obědy do jídlonosičů. 

 
 
Ve Studénce 31. 8. 2017   
       
 

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy 


