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Směrnice o školním stravování 

 

I. 

Obecné informace 

Směrnice upravuje školní stravování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících 

platných předpisů.  

 

II. 

Školní stravování je dle školského zákona poskytováno dětem, žákům a studentům, školní 

jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců organizace. Výdej stravy (obědů) pro 

externí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu. 

Organizace činnosti školní jídelny a školní kuchyně včetně vydávání obědů je určena Vnitřním 

řádem školní jídelny, který zpracovává vedoucí školní jídelny a schvaluje ředitel školy. 

 
 

III. 
Provoz školní jídelny, organizace činnosti 

 

• Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup pouze děti/žáci – strávníci a zaměstnanci 
školy. 

• Výdej obědů strávníkům probíhá od 11:30 do13:40 h (podle rozvrhu). 
• Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné 

přihlášky. Přihlášku ke stravování je nutno obnovit pro každý školní rok. 
• Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém 

dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005 Sb.). 
• Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti/žáci nejsou nuceni 

ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k 
ochutnání. 

• Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. 
• Žáci - strávníci si mohou ovoce, které nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny. 
• Úhrada za stravování se hradí bankovním převodem. 
• Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování, ceník stravného 

je uveden na webových stránkách školy. 
• Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7:30 ráno. 
• Dítě/žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole. 
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• Pro děti/žáky se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den 
onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění (tzn. první den neplánované 
nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole). 

• Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně - výdejně pracovnice pro výdej 
stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. 

• Jídelní lístek se vyvěšuje na webu školy a v elektronickém systému e-strava, vždy s 
předstihem na období následujícího týdne. 
 

IV. 

Organizační řád pro cizí strávníky 

 

ZŠ a MŠ Písek, příspěvková organizace poskytuje stravování také pro cizí strávníky v rámci 

zřizovatelem schválené doplňkové činnosti. 

 

• Školní jídelna vaří obědy v době školního vyučování a v omezeném režimu o letních 
prázdninách. 

• Výdej jídlonosičů: 11:00 - 13:00 hod. 
• Výdej stravy pro cizí strávníky: 11:00 – 11:30 hod. 
• Úplata za stravné pro cizí strávníky: 1 oběd do jídlonosiče: 75,-Kč (mění se dle potřeby 

s ohledem na aktuální náklady na přípravu jídla). 
• Cena oběda je tvořena veškerými náklady na přípravu jídla. 
• Úhrada za stravu: bezhotovostně – k 15. dni v měsíci. 
• Přihlášení nebo odhlášení oběda je možné nejpozději v den odběru do 07:30  

telefonicky nebo předem prostřednictvím webové aplikace e-strava. 
• Zbytkové obědy jsou nabídnuty k prodeji za zůstatkovou cenu 25,- Kč zaměstnancům 

školy, školní jídelny. Zbytkový oběd bude prodán po ukončení výdeje obědů, tj. po 
13:45. Z výtěžku z prodeje zbytkových obědů jsou zakoupeny potraviny nad stanovený 
potravinový limit. 

 
Strávníci odebírající obědy do jídlonosičů: 
Při onemocnění dítěte si zákonný zástupce může 1. den nemoci odnést oběd v jídlonosiči, ten 
musí být vždy čistý, vysušený. 
 

V. 
Závěrečné ustanovení 

 

• Směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2022. 
• Směrnice nabývá účinnosti od 1. 9. 2022. 

 
 
 
 
       

…………………………………………………. 

Mgr. Lenka Šmananová 

ředitelka školy 
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