
 

V N I T Ř N Í  Ř Á D  Š K O L N Í  J Í D E L N Y   

A  V Ý D E J N Y  

 

platný od l. 9. 2022 

 

Adresa:  Základní škola a mateřská škola Prasek 

Školní jídelna     Telefon: 601 594 025 

               Prasek 213     e-mail: jídelna@skolaprasek.cz 

  504 01 Nový Bydžov 

        V Prasku  1.9.2022 

 

Vnitřní řád školní jídelny je platný pro hlavní i doplňkovou činnost a je závazný pro všechny 

strávníky a zaměstnance školy i osoby zdržující se v prostorách školní jídelny. 

 

Školní jídelna se řídí platnými právními normami, které jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ 

- Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška o školním stravování č. 107/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

-  Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování“, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Zákonem č. 258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- Nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin 

 

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ a ZŠ  Prasek a pro MŠ a ZŠ v Měník 

,zaměstnanců školy a cizích strávníků. 

 

Doba výdeje pokrmů   

 

1. MŠ a ZŠ Měník se odváží v 10.55 h výdej zajišťují pracovníci výdejny 

2. ZŠ Prasek se odváží v 10.30 h výdej zajišťuje pracovnice ZŠ 

3. Výdej pro cizí strávníky probíhá v 11.30 h 

4. Výdej MŠ Prasek přesnídávka 9h , oběd 12h a odpolední svačina 14h.  

Pokrmy jsou určené k přímé spotřebě, podávají se bezprostředně po výrobě . 

Je nutné pokrmy spotřebovat nejpozději 3 hodiny od dokončení jejich tepelné 

úpravy. Pokrmy do výdeje jsou uchovávány při teplotě 60°. 

 

Výše stravného od 1.9. 2022 

 

Strávníci  MŠ  do 6 let přesnídávka     9,-  Kč 

    oběd    23,-  Kč 

    odpol. svačina     9,-  Kč 

     

Strávníci  MŠ 7 – 10 let přesnídávka     9,-  Kč 

oběd    26,-  Kč 

svačina     9,-  Kč 

 

Strávníci  ZŠ 7 – 10 let  oběd    31,- Kč 

 

Strávníci  ZŠ11 – 14 let oběd    33,-  Kč 

 



Dospělí   oběd    38,-  Kč 

Cizí strávníci                      oběd vč.věcné a mzdové režie 85,- Kč 

 

 

 

 

 

 

Do jednotlivých kategorií jsou děti zařazováni dle věku dosaženého ve školním roce. 
Poplatek za stravování je hrazen v plné výši finanční normy na potraviny. Žádné 

příspěvky na stravování nejsou poskytovány.  

Stravné se platí převodem na účet školy č.108 583 9319/0800 

VS  = číslo strávníka – nutné vyplnit variabilní symbol!!!!!  

Jídelna nezodpovídá za platby bez VS které se nepřiřadí k Vašemu dítěti 

 nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ, nebo u pověřených pracovníků. Platí se zálohově na počátku 

měsíce, neodebraná strava se odpočítává ze zálohy na příští měsíc. Pokud nebude poplatek za 

stravování uhrazen nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, bude strávník ze stravování 

vyloučen.  

Nevyčerpané stravné na konci školního roku je převedeno na příští školní rok. Dětem 

z MŠ, které odcházejí do ZŠ ve stejném subjektu, je nevyčerpané stravné rovněž převedeno. 

Strávníkům, kteří končí stravování ve Školní jídelně v MŠ nebo ZŠ, je nevyčerpané stravné na 

základě „Žádosti o vrácení stravného“ vráceno na účet nebo v hotovosti 

 

 

Přihlašování a odhlašování dětí ze stravování  
 

Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni na všechny stravovací dny. Odhlášky jsou 

zadávány přes internet na www.jídelna.cz jeden den předem do 12 hodin nebo na telefonu formou 

sms 601 594 025 uveďte jméno strávníka a datum kdy máme dítě odhlásit. 

V případě nemoci si může strávník vyzvednout oběd v zařízení, kde se stravuje první den 

nepřítomnosti, na následující dny si musí obědy odhlásit. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve 

škole lze odebírat jídlo jen za plnou cenu oběda, tj. včetně režijních a mzdových nákladů. 

 

Dietní stravování ŠJ nezajišťuje. Případné omezení se řeší donáškou vlastních pokrmů 

rodiči. Pravidla pro donášku a podávání těchto pokrmů jsou uvedena v HACCP. 

 Nevolnost nebo úraz hlásí strávníci v MŠ přítomné p. učitelce, v ZŠ učiteli, který provádí 

dozor v jídelně 

Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, vylitý čaj) zajišťuje 

v MŠ školnice, v ZŠ pracovnice výdejny. 

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do MŠ a v jídelně ZŠ. 

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, spotřebním košem  vybraných druhů 

potravin  dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 107/2008 Sb. a „Nutričním doporučením Ministerstva 

zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši“ 

Pitný režim v MŠ a ZŠ je zajištěn po celou dobu pobytu dětí ,děti mají k dispozici vodu,      

čaj a mléko . 

Provozní doba  školní jídelny je shodná s pracovní – 6 hod – 15:30 hod. 

 Připomínky ke stravování a další informace týkající se stravování vyřizuje p. Hejčlová. 

 Seznámení s vnitřním řádem rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem na první schůzce 

rodičů a je po celý rok vyvěšen na informační nástěnce MŠ 

 

V Prasku 1. 9. 2022 

 

Zpracovala: Hejčlová Romana     Schválila: Mgr. Eva Kaprálová 

http://www.jídelna.cz/

