
Informace strávníkům ZŠ - Řád školní jídelny při Mateřské škole 
Háj ve Slezsku 

 
 
 
 
vyplývá z : 

• Vyhlášky  č . 107/  2005  Sb. o školním stravování 
• Zákona č . 258/200 Sb. o ochraně  veř ejného zdraví 
• Vyhlášky č . 410 / 2005 Sb., kterou se stanoví hygienické pož adavky na 

prostory a provoz škol a zař ízení 
• Zákona č . 561/ 2004 Sb. –  školský zákon 
• Vyhlášky č . 84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě  

v př íspě vkových organizacích 
• Zákona č . 250/2000 Sb. o rozpoč tových pravidlech 
•  

 
Přijímání dětí na stravování 
 
Na stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné přihlášky, kterou žáci obdrží při zahájení 
školního roku ve svých třídách od vedoucí školní jídelny.  
 
UPOZORNĚNÍ ! Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazovány do cenových kategorií  podle tříd, ale 
podle věku.  I. kat. 3-6 let,II.kat. 7-10 let, III.kat. 11-14 let, IV.kat. 15-a více let. 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku 
dosahují. Školní rok je vždy od 1.září a končí 31.srpna následujícího roku. (tzn.pokud strávník 
dosáhne do  31. 8. 2017  věku 15.  let,  bude  již  v tomto  školním  roce  zařazen do IV. kat.)               
 
 Cena jídla                          potraviny                úhrada rodičů        
             
               II. kat.                            22,--                                    22,--                       
               III. kat.                           24,--                                    24,-- 
               IV. kat                            26,--                                    26,--                 
 
         
Rodiče hradí pouze hodnotu za potraviny podle stáří dítěte. Režijní náklady na  oběd jsou hrazeny 
z příspěvku Obce Háj ve Slezsku. Mzdové náklady jsou hrazeny z příspěvku Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu v Ostravě. 
                                                                                          
Odhlášky 
 
  Odhlášky obědů se přijímají 24 hodin před zahájením výdeje přes web, (www.skolahaj.cz v menu 
školní jídelna-záložka objednávky), u vedoucí školní jídelny, telefonicky  na čísle 553 773 002, 
mimo pracovní dobu na záznamník  s udáním konkrétního data  termínu odhlášky nebo e-mailem. 
Preferovaným způsobem jsou internetové odhlášky. Každý strávník má své osobní číslo a heslo 
k přihlášení do webové aplikace. Jen v pondělí je možno se přihlásit či odhlásit do 8.00 hodin na 
tento den. Přijímáme jen přesně termínované odhlášky, tzn., trvá-li nepřítomnost strávníka déle než 
byl odhlášen, musí si opět stravu odhlásit. 
 



• nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání – ne o prázdninách 
nebo ředitelském volnu, v době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, 
na další dny je nutné  obědy odhlásit. Oběd  může být  1. den nemoci vyzvednut do jídlonosiče 
v době od 11.45 – 12.30 hodin. Jídlonosič musí být  rozložen na tácek a předán k okénku k 
plnění .  

 
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. 
Pokud strávník odebírá stravu v době nemoci,  hradí plnou cenu (tzn. včetně režijních a mzdových 
nákladů). 
 
Při ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu apod.) je nutné tuto 
skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která podá další informace (např.o finančním vyrovnání 
se školní jídelnou, vrácení nepoškozené karty apod.) 
 
V případě zjištění rozdílů mezi neodhlášenou stravou žáka a jeho nepřítomností ve vyučování 
bude veškeré vzniklé finanční náklady hradit zákonný zástupce. 
 
 
Placení stravného 
 
Úhrada stravného je prováděna měsíčně. 
 –  složenkou se splatností do 15. dne příslušného měsíce. Složenky se vydávají vždy na daný měsíc 
podle počtu objednaných jídel. Stravné je sníženo o skutečnost  neodebraných obědů v minulém 
měsíci nebo zvýšeno, pokud  stravné nebylo uhrazeno za daný měsíc včas.V případě opětovného 
neuhrazení je strávník na tuto skutečnost upozorněn upomínkou a následně odhlášen ze stravování 
dokud nedoplatek neuhradí. 
  - sporožirem - inkasními souhlasy.  Vždy v září na začátku školního roku je od strávníka vybrána 
záloha, která se zúčtovává každý následující měsíc dle skutečně odebrané stravy a vyrovnání zálohy 
se vrací na konci školního roku vždy v červenci. Strávník je povinen si u vedoucí ŠJ vyzvednout 
číslo sběrného účtu a oznámit číslo  svého sporožira. 
- trvalými příkazy i z jiných peněžních ústavů. Každý strávník, který chce takto platit, musí si u 
vedoucí školní jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol. Daný variabilní symbol zůstává 
strávníkovi po celou dobu školní docházky stejný. 
Číslo účtu k placení: 035-1846299389/0800   
 
Jednotlivé částky měsíčních trvalých příkazů činí: 
                                                           žáci 7. -  10. let         440,-- Kč 
                                                           žáci 11. - 14.let         480,-- Kč 
                                                           žáci 15. a více let      500,-- Kč                     
       
Platby trvalých příkazů se zúčtovávají 2krát ročně, kdy se přeplatky vracejí zpět na daný účet. 
( k 31. 12. a k 30.6. daného školního roku) Každá změnu čísla účtu se ohlásí v kanceláři ŠJ. 
 
Identifikace strávníků ZŠ Háj ve Slezsku 
 
Je prováděna kreditní kartou s čárovým kódem u snímače, který informuje kuchařky, zda má strávník 
na příslušný den objednaný oběd. 
 

• nově přihlášený strávník dostává kartu zdarma 
• karta není přenosná na jiného strávníka a je platná po celou dobu stravování ve školní jídelně 
• bez platné karty nebude strávníkovi oběd vydán 
• pokud strávník kartu zapomene, bude mu po ověření údajů vydán náhradní doklad 

v kanceláři vedoucí školní jídelny 
• v případě ztráty karty je strávník povinen zakoupit si novou kartu (20,--Kč) 



 

Výběr ze dvou druhů jídel pro strávníky ZŠ Háj ve Slezsku 

Školní jídelna při MŠ Háj ve Slezsku pro strávníky ZŠ Háj ve Slezsku vaří výběr ze dvou druhů 
jídla, který je zahájen 3. týden v září. 

Jak systém pracuje: 

Výběr ze dvou druhů hlavního jídla je vždy úterý-pátek. V pondělí  je vždy jednotné jídlo.  Na 
jídelním lístku je zřetelně vyznačeno jídlo č.1 a jídlo č.2. Každý, kdo je na stravování přihlášen, má 
automaticky objednáno jídlo č.1. Pokud provede změnu přes webovou aplikaci bude mít jídlo č.1 
změněno na č.2. Změny jídla je možno provádět až na následující 2. pracovní den (tzn.v pondělí na 
středu, v úterý na čtvrtek, atd.). Změnu lze provést i na celý následující týden najednou. 

Jídelníček bude vyvěšen vždy v úterý na následující týden v jídelně ZŠ Háj ve Slezsku a na 
internetových stránkách MŠ Háj ve Slezsku (www.skolkahaj.cz). 

Pokud je přihlášených porcí obědu číslo 2 méně než 10, nevaří se a strávník má automaticky 
přeobjednán oběd  na číslo 1 (o počtech připravovaných obědů je strávník informován ve školní 
jídelně). 

 
Provoz školní jídelny 
 
Pro žáky ZŠ je výdej zahájen  v        11.30 hod.     -      13.45 hod.  
 
 

• Vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. 
• Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného 

stolování. 
• Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. 
• Použité nádobí se i s táckem odnáší na místo, které je k tomuto účelu určené. 
• Z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny. 
• Provozní zaměstnanci a učitelé si mohou stravu odnášet v nosičích jen v ojedinělých 

případech. 
• Obědy budou z hygienických důvodů vydány pouze do standardních jídlonosičů. 

Nelze používat šroubovací sklenice. 
• Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel. Odnášet se může jen ovoce, balené 

mléčné výrobky, oplatky a dezerty. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za tyto 
potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny. Týká se to především nezávadnosti daných 
pokrmů. 

 
• Dozor v jídelně sleduje chování žáků  při stravování, odnášení stravy a použitého nádobí. 

Dbá nad bezpečností stravujících se žáků.  
 

• Dojde-li k rozbití nádobí či potřísnění podlahy (vylitá polévka, čaj, upadnuvší jídlo,…), 
nahlásí tuto skutečnost strávník zaměstnanci školní výdejny, který se postará o úklid.      

 
• Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována 

náhrada.                   
 

• Úraz a nevolnost hlásí žák dozoru  
 



• Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce školní jídelny a na webových stránkách ZŠ Háj ve 
Slezsku. Změna  v jídelním lístku je vyhrazena. Vedoucí školní jídelny může změnit menu 
v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. 

 
• Veškeré připomínky týkající se stravy, technických a hygienických závad provozu školní 

jídelny řeší vedoucí školní jídelny 
 

• Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, osoby vykonávající dozor a 
pracovnic školní jídelny. 

 
• Strávníci dodržují řád školní jídelny. 

 
• S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu na 

vývěsce ve školní jídelně. Rodiče také formou letáčku při zahájení stravování. 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba: Dagmar Moravcová, vedoucí školní jídelny 
tel. 553 773 002 
e-mail:moravcova@skolkahaj.cz 
Dne 18. října 2016 
 
 
 
 
 
 
 


