
 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
 
Školní stravování v základní a mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. 
Při přípravě jídel postupuje v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování a řídí se platnými výživovými normami. 
 
Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku. 
 
Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, kde 
probíhá vlastní stravování dětí. U základní školy se strava vydává ve školní jídelně v době od 
11.30 – 13.40. 
 
Dozor v jídelně dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a 
správného stolování. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší jídlo mimo 
vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být 
strávník vyloučen ze stravování - §31, zákon č. 561/2004 Sb. Strávník je povinen seznámit 
se s provozním řádem a respektovat jednotlivé body. 
 
 
Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon má dítě/žák nárok odebrat školní 
stravování pouze v době pobytu ve školce a výuky ve škole. Na dotovanou cenu 
oběda má nárok pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Další dny 
nepřítomnosti nemá na odběr školního stravování nárok. 
Za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti může škola účtovat osobní a věcné náklady, 
které činí  30,--  Kč za každý neodhlášený oběd.    
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada 
neposkytuje. 
 

Kategorie strávníků dle věku dítěte 
 
Cena je pro školní stravování kalkulována v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování v platném znění a řídí se finančními limity podle věkových skupin strávníků. Ceny 
obědů platné od 1. 9. 2019: 
 
Mateřská škola – celodenní strava včetně nápojů po celý den 
 

1. strávníci 3-6 let          33,- Kč/den          660,- Kč/měsíčně           
2. strávníci 7-letí            38,- Kč/den          760,- Kč/měsíčně 

 

 Z této vyhlášky vyplývá, že dítě v mateřské škole, které dosáhne v průběhu školního 
roku 7 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.  
 
Základní škola – oběd včetně nápoje 
 

1. strávníci 7-10 let            27,- Kč/den          540,- Kč/měsíčně 
2. strávníci 11-14 let          29,- Kč/den          580,- Kč/měsíčně 
3. strávníci 15 let a více    31,- Kč/den           620,- Kč/měsíčně 

 
Školní svačiny:  
 
Malá svačina  15,- Kč           300,-Kč/měsíčně   
Velká svačina 17,- Kč                      340,-Kč/měsíčně 



 

 

 
 
Strávníci (žáci) jsou zařazování do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém 
dosahují určitého věku a celý školní rok platí cenu této kategorie. Školním rokem se 
rozumí období od 1. září do 31. srpna včetně (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 
Sb., ve znění pozdějších novelizací). 

 
 
Úhrada za školní stravování 
 
Platby stravného se hradí měsíčně a to k 20. dni předcházejícího měsíce. 
Nutné dodržet termín splatnosti. Lze také zaplatit jednorázově. 
Úhradu stravného proveďte bezhotovostně na účet školy č.: 27-0435680287/0100 pod 
přiděleným variabilním symbolem. 
Vyúčtování stravného – přeplatky jsou vráceny na účet v měsících červenec a srpen. 
 
 

Přihlášky a odhlášky dětí ze školního stravování v případě jejich 
nepřítomnosti 
 

Stravu je možné přihlásit a odhlásit na portále Strava.cz.  
 
Den předem do 11.30 hodin!! 
 
Na pondělí se můžete přihlásit a odhlásit v pondělí do 7.00 hodin.  
 
Výdej obědů MŠ a ZŠ Heyrovského u vchodu do hospodářské budovy Heyrovského 11 – 
kuchyň – zvonek. Pro provozovnu MŠ Panorama a Dětské skupiny vchod do kuchyně mezi 
třídami. Výdej pouze od 11.30 – 11.45 hod. V jinou dobu oběd nevydáváme. Oběd 
vydáváme pouze do pevných nádob /ne do skla/.  
 
Strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat - § 37 odst.1 – vyhl. č. 
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 
 

 

 


