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Vnitř ní  ř á d š kolní  jí delny 
 

Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 

č. 107/2008Sb., o školním stravování. 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. 

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM 

Doba výdeje pokrmů: 

 žáci a zaměstnanci ZŠ Hošťálkovice   11.30 – 13.45 

 výdej do jídlonosičů     11.15 – 11.30 

Školní jídelna zajišťuje stravování: 

o žáků ZŠ Hošťálkovice 

o pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.  

Stravování je zajištěno ve dnech školního vyučování. V době školních prázdnin se nevaří. 

 

Dietní stravování: 

Po předchozí domluvě s vedoucí jídelny je umožněno dietní stravování pro žáky ZŠ 

Hošťálkovice. Jedná se o stravování bezlepkové – BLP a bezmléčné - /bezlaktózové / – BML 

V případě, že budete mít o tyto diety zájem, je potřeba doložit potvrzení od lékaře, kde bude 

uvedeno, že dítě musí dodržovat bezlepkovou, nebo bezmléčnou dietu. U bezmléčné 

/bezlaktózové/ diety je potřeba rozlišit, zdali se jedná o alergii na kravské mléko, nebo 

intoleranci na mléko. Vystavené potvrzení  - ORIGINÁL doložte vedoucí ŠJ.  

Bez lékařského potvrzení nelze děti přihlásit k dietnímu stravování.  Cena stravného u diet 

zůstává stejná, jako u ostatních strávníků tj. dle věkové kategorie. 

Případné dotazy: 

 e-mailem jidelna@zsvyhledy.cz 

 telefonicky na čísle: 595 693 005Jídlo do jídlonosičů: 

Strávník nebo zákonný zástupce jídlonosič nechá na vyhrazeném místě, vezme si čistý tácek 

a pí kuchařka mu dá jídlo do polévkových misek. Následně si jídlo na určeném stole sám 

předá do jídlonosiče. 

Obědy odebrané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě. 

Námi doporučená spotřeba je do 14.00 hodin. 

Finanční normativ je stanoven dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 

školním stravování. 

Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku 

(1. září - 31. srpna). 

Ceny za oběd pro jednotlivé kategorie strávníků: 

ZŠ děti 7 -10 let …………………….....25 Kč 

ZŠ děti 11 -14 let ………………………28 Kč 

ZŠ děti 15 let …………………………. 32  Kč          

Cizí strávnici…………………………...75  Kč 
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Úhrada stravného je požadována k 7. dni v každém měsíci. Přeplatky se provádějí během 

srpna převodem na účet, ze kterého byla platba uhrazena. 

Strávníci platící účtem mají stravu automaticky přihlášenou. 

Přihlášky a odhlášky stravy den předem - nejpozději do 11.30 hod., a to: 

o osobně u vedoucí školní jídelny 

o telefonicky na čísle: 595 693 005 

o e-mailem  jidelna@zsvyhledy.cz  

Školní jídelna Hošťálkovice je vybavena bezstravenkovým systémem, strávníci používají čip. 

Čip lze zakoupit v kanceláři školní jídelny a je platný po celou dobu stravování. Nelze jej 

převádět na jinou osobu. V případě ztráty nebo zničení je nutno zakoupit nový čip a starý čip, 

který se případně najde již vrátit nelze. Pokud strávník po ukončení docházky vrátí v kanceláři 

Školní jídelny čip v nepoškozeném stavu, bude mu vrácena poskytnutá záloha v hotovosti. 

Peníze za čip vracíme nejpozději do 1 roku od ukončení školní docházky, nebo při 

mimořádném odchodu žáka ze školy.  

Po této době se peníze za čip nevrací a čip se stává neplatným.   

Jestli si žák zapomene čip, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní jednorázovou kartičku a jde na 

oběd. 

Pokud do 14 dnů čip nenajde je nutno zakoupit čip nový. 

Hodnota čipu: 120.00 Kč 

 

Jídelní lístek je vyvěšen na informační tabuli v jídelně a na internetových stránkách školy. 

Změna jídelního lístku vyhrazena. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 Každý žák musí dostat jídlo upravené na odpovídající teplotu. 

 Vydané množství jídla musí odpovídat stravovacím normám pro jednotlivé kategorie. 

 Každý žák má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku. 

 Žák si může, pokud to podmínky dovolí přidat polévku, přílohy. Mléčné kusové 

výrobky, maso, ovoce ani oplatky se nepřidávají 

 Povinností každého žáka je řídit se pokyny dospělé osoby. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 Zákonný zástupce má právo vyzvednout oběd pro žáka 1. den nemoci. 

 Povinností zákonného zástupce je odhlásit stravu nemocnému žákovi nejpozději od 

2. dne nemoci, a to: 

o osobně u vedoucí školní jídelny 

o telefonicky na čísle: 595 693 005 

o e-mailem  jidelna@zsvyhledy.cz 

 Zákonný zástupce přihlašuje žáka ke stravování u vedoucí školní jídelny. 

 Zajišťuje souhlas s inkasní platbou dle písemných pokynů při přihlášení. 
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 Povinnost zákonného zástupce je neprodleně informovat o změnách týkajících se 

školního stravování žáka (ukončení stravování, odchod ze školy apod.) 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ  

 Žáci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, tak, aby neohrozili zdraví své 

ani zdraví svých spolužáků, či jiných osob. 

 Žáci jsou povinni dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití toalety. 

  

 

 Žáci mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením. 

 Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken, sezení na stolech 

a okenních parapetech. 

 V případě úrazu hlásí tento žáci ihned dozorujícímu pedagogickému zaměstnanci, 

nebo zaměstnanci školní jídelny. 

 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY  ŽÁKŮ 

 Při rozbití nádobí nahlásí strávník tuto skutečnost dozorujícímu pedagogovi, nebo 

personálu ŠJ. 

 Všem strávníkům je zakázáno poškozovat vybavení jídelny, ohýbat příbory a vynášet 

nádobí.  

 

 

 

 

Účinnost 1. 2. 2021      Mgr. Radim Šink, ředitel 


