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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

Adresa školy: U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice  

Telefon: 572 549 221 

Vedoucí školní jídelny: Naděžda Vlachynská 

Vedoucí kuchařka: Ludmila Tesaříková 

Kapacita školní jídelny: 500 porcí 

Zásady provozu 
Každý žák a zaměstnanec školy má možnost stravovat se ve školní jídelně. Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 

107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na 

základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a 

předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

Organizační činnost 
Dohled v ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci. Vstup do ŠJ mají pouze žáci, kteří se zde stravují. Pro výdej 

obědů je nutné mít zakoupený čip. Chování žáků v jídelně musí být v souladu se školním řádem. Při 

poškození nebo zničení majetku bude škola postupovat stejně, jako tomu činí v jiných prostorách školy. 

Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny. 

Provoz školní jídelny 
Pracovní doba: 06.30 – 15.00, výdejní doba pro děti a zaměstnance 11.00 – 13.45, pro cizí strávníky 

11.00 – 13.30, pro odběr jídlonosičů 10.30 – 11.30 (je zakázán odběr do skleněných nádob). V případě 

odnesení obědu je pokrm určen k přímé spotřebě bez skladování. 

Výše stravného 
Je určena ředitelkou školy podle věkových skupin. Žáci 7 až 10 let – 31,- Kč, žáci 11 až 14 let – 33,- Kč, 

žáci nad 15 let 35,- Kč. Zaměstnanci školy – 44,- Kč, cizí strávníci – 91,- Kč (konzumace v jídelně),  

93,- Kč (oběd do jídlonosiče). 

Placení stravného 
Provádí se zpětně za předcházející měsíc prostřednictvím inkasa na účet ZŠ (86-3942290287/0100). 

Splatnost inkasních plateb je vždy 15. dne v měsíci. V opačném případě nebude strávníkovi umožněno 

další stravování ve školní jídelně.  

 

Přihlášky ke stravování 
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 07. 30 do 15.00. 
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Úhrada obědů cizích strávníků a zapůjčení čipů 
Cizí strávníci hradí obědy zpětně do 15. dne následujícího měsíce. Čipy se zapůjčují za vratnou zálohu 

121,- Kč a platí po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování ve školní jídelně vrací škola za 

nepoškozené čipy částku odpovídající výši vratné zálohy /115,-Kč – 121,-Kč v závislosti na druhu čipu/. 

Nárok na vrácení zálohy strávníkovi zaniká uplynutím dvou měsíců od ukončení docházky na základní 

školu /u absolventů 31.8. daného školního roku/. 

Odhlášky ze stravování 
Odhlášky se provádějí dva dny předem čipem ve školní jídelně, e-mailem na adresu 

vlachynska@zskunup.cz, nebo přes internet – www.strava.cz. Ve výjimečných případech (především 

nemoc apod.) lze oběd odhlásit do 07.00 hodin způsobem uvedeným výše. Nejsou-li obědy odhlášeny 

a žák onemocní, je možné si v první den nemoci vyzvednout oběd do přinesených jídlonosičů. Další dny 

nemoci není možné obědy ve školní jídelně odebírat a odnášet domů. Neodhlášený a neodebraný oběd 

je strávníkovi účtován. V případě, že si strávník oběd neodhlásí, cena oběda se zvýší o režijní náklady 

potřebné pro jeho výrobu. 

Cena oběda podle kategorií: Žáci 7 – 10 let = 75,- Kč, žáci 11 – 14 let = 77,- Kč, žáci od 15 let = 79,- Kč. 

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna 
V těchto dnech škola až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. Pokud škola 

v uvedené době vaří, mohou žáci a zaměstnanci odebírat obědy pouze v plné hodnotě stravenky, tedy 

91,- Kč.  Zaměstnanec musí odpracovat tři hodiny denně, aby měl nárok na zvýhodněný oběd. Pokud 

onemocní, čerpá ŘD, je služebně mimo školu apod., je povinen se ze stravování odhlásit, jinak mu bude 

účtován oběd v plné výši. Tyto podmínky platí i pro zástup přijatý na pracovní smlouvu, ne na dohodu. 

Jídelní lístek 
Je vyvěšen přímo v jídelně a také na webových stránkách školy. 

Dotazy, připomínky 
Lze vznášet a řešit přímo s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy. Strávníci, kteří nerespektují 

tento řád, mohou být ze stravování dočasně, nebo trvale vyloučeni. 

 

Kunovice, 17. 08. 2022 

 

Mgr. Růžena Hlůšková, ředitelka školy                                    Naděžda Vlachynská, vedoucí školní jídelny 
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