
Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny 

 

Podmínky poskytování školního stravování ve školní jídelně jako součást 

vnitřního řádu školy 

 
Podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel: 
- ke stravování se strávník přihlašuje na základě vyplněné přihlášky ke školnímu stravování, kterou odevzdá 

vedoucí školní jídelny 

- žák základní školy má právo denně odebrat jeden oběd jako hlavní jídlo 

- odhlašování obědů - oběd na následující den je třeba odhlásit do 12:00 hodin u vedoucí ŠJ, v případě její 

nepřítomnosti u samostatné kuchařky ŠJ. Odhlášení lze provést osobně nebo telefonicky (380 739 167, 

602 182 585) 

- první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (nemoc) se považuje za pobyt ve škole 

- ve výjimečných případech, lze považovat i druhý den (nevolnost ve škole) jako první den neplánované 

nepřítomnosti. Třetí den nevolnosti ve škole/druhý den nemoci se považuje vždy jako plánovaná 

nepřítomnost. Strávník může mít v tomto případě stravu pouze za cenu cizího strávníka – 85,- Kč 

- finanční hotovost za odhlášené obědy je vrácena při platbě obědů v následujícím měsíci 

 

Organizace výdeje jídel: 

- žáci základní školy a pedagogičtí zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně ve dnech školního 

vyučování v době:   od 11.30 – do 12.00 hod. 

                                 od 12.30 – do 13.00 hod. 

                                 od 13.15 – do 13.30 hod. 

 

- žáci do školní jídelny vstupují na vyzvání pedagogického pracovníka, který vykonává v jídelně v danou 

dobu dohled 

- žáci se v jídelně chovají tiše, spořádaně, dbají pokynů nejen pedagogického dohledu, ale všech ostatních 

pracovníků školy a školní jídelny 

- dodržují základní hygienické návyky a zásady slušného chování 

 

Způsob hrazení úplaty za školní stravování: 

- školní stravování se řídí podle § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin 

- úplata za školní stravování je vybírána na základě dohody buď v hotovosti každý čtvrtek od 7:00 do 11:00 

hodin a poslední úterý v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci 

na poslední den v měsíci, bude se stravné vybírat předchozí den. V individuálních případech z vážných 

důvodů (nepřítomnost žáka) je možno úplatu provést i v průběhu následujícího měsíce nejpozději však do 

8 hodin ráno u vedoucí ŠJ a tím stravu odebrat i v první den přítomnosti žáka ve škole, nebo lze využít i 

bezhotovostní platbu inkasem 

- cena stravného za oběd pro strávníky ve věkové skupině 7 – 10 let činí 32 Kč, pro strávníky ve věkové 

skupině 11 – 14 let činí 34 Kč, pro strávníky ve věkové skupině 15 let a více činí 38 Kč. Do věkových 

skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daného věku. Školní rok 

začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

- úplatu za školní stravování vybírá v hotovosti vedoucí školní jídelny ve své kanceláři. Dny a hodiny, kdy 

je vybíráno stravné, jsou vyvěšeny ve školní jídelně včetně přesné ceny stravného pro jednotlivé věkové 

kategorie strávníků v daném měsíci. Úplatu lze provádět i bezhotovostním převodem z účtu. 

- finanční hotovost za řádně odhlášenou stravu je vrácena při platbě stravy v následujícím měsíci  

- v případě přistěhování, přestupu žáka či jiných závažných skutečností lze provést úplatu za stravování 

v poměrné výši i v průběhu příslušného měsíce s odebíráním stravy od následujícího dne po přihlášení se 

ke stravování 

 

Účinnost podmínek poskytování školního stravování: od 22.8.2022 

 

Ve Chvalšinách dne 22.08.2022 

 

 

………………………………     ………….…………………… 

     vedoucí školní jídelny      Mgr. Petr Holba, ředitel školy 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny 

 

 

Podmínky poskytování školního stravování ve školní jídelně – odloučené pracoviště s místem 

poskytování školských služeb Chvalšiny 198 jako součást vnitřního řádu školy 

 

 
Podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel: 

 

- ke stravování se strávník přihlašuje na základě řádně vyplněné přihlášky k docházce do MŠ a vydaného 

rozhodnutí ředitele školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 

- odhlašování obědů – stravu na daný den je třeba odhlásit nejpozději do 12:00 hod. předešlého dne 

osobně nebo telefonicky (380 739 109) u příslušné učitelky v MŠ 

 

- finanční hotovost za řádně odhlášenou stravu je vrácena při platbě stravy v následujícím měsíci  

 

 

Organizace výdeje jídel: 

 

- stravování je zajištěno v době provozu MŠ 

- dopolední svačina je vydávána v době:  od 08.45 – 09.15 hod. 

   oběd                                                       od 11.30 – 12.15 hod. 

   odpolední svačina                                  od 14.30 – 15.00 hod. 

 

 

Způsob hrazení úplaty za školní stravování: 

 

- školní stravování se řídí podle § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/ 2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin 

 

- úplata za školní stravování je vybírána na základě dohody buď v hotovosti každý čtvrtek od 7:00 do 11:00 

hodin a poslední úterý v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci 

na poslední den v měsíci, bude se stravné vybírat předchozí den. V individuálních případech z vážných či 

neočekávaných důvodů (nemoc, přistěhování, …) lze provést úplatu za stravování v poměrné výši i 

v průběhu příslušného měsíce nejpozději však do 8 hodin ráno u vedoucí ŠJ, nebo lze využít i 

bezhotovostní platbu inkasem 

 

- cena stravného činí: pro strávníky ve věku do 6 let dopolední svačina 11,- Kč, oběd 26,- Kč, odpolední 

svačina 11,- Kč, pro strávníky od 7 let věku dopolední svačina 11,- Kč, oběd 30,- Kč, odpolední svačina 

11,- Kč. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou 

daného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku 

 

- úplatu za školní stravování v hotovosti vybírá vedoucí školní jídelny ve své kanceláři. Cena stravného na 

příslušný měsíc je vyvěšena týden předem ve vstupní hale MŠ. Zde jsou vyvěšeny i ostatní důležité 

informace týkající se stravování žáků MŠ. 

 

 

Účinnost podmínek poskytování školního stravování: od 22.08.2022 

 

Ve Chvalšinách dne 22.08.2022 

 

 

 

 

………………………………      ……………………………… 

    vedoucí školní jídelny      Mgr. Petr Holba, ředitel školy 


