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ZÁSADY PROVOZU

Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004SB., školská zákon, § 119, vyhláškou ministerstva 
školství č. 107/ 2005Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005Sb., vyhláškou 
č.430/2001Sb. o závodním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005Sb., 
kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na prostory a provoz ve školní kuchyni a jídelně.
Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování 
spotřebního koše vybraných potravin. V jídelním lístku jsou řádně označeny alergeny dle 
platné legislativy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
Strávník má právo na oběd, jen pokud si ho včas navolil na objednávkovém boxu nebo na 
internetu. Oběd si může navolit až po uhrazení finanční částky převodem na účet nebo 
inkasem.

PROVOZ ŠJ A VÝDEJNY 

Pracovní doba:  6 – 14.30hod.
Výdejní doba pro děti a zaměstnance:  11.30 – 14hod.
Výdej do jídlonosičů (Komenského 622, rampa): 10.45 – 11.30hod. 

VÝŠE  STRAVNÉHO

Výše stravného je určena stravnou podle vyhlášky MŠMT Č.107/2005Sb. a v základních 
kategoriích činí:

DĚTI   7-10 let:         24Kč
             11 – 14 let:    26Kč
             15 let:            27Kč

DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ  JSOU  DĚTI  ZAŘAZOVÁNY  PODLE  VĚKU,
KTERÉHO DOSÁHNOU V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE TJ. OD 1.9. DO 31.8.

Vedoucí ŠJ po dohodě s ředitelkou školy si vyhrazuje právo na změnu ceny obědů ve vztahu
k DPH, ceny energií,  potravin a dalších služeb souvisejících s přípravou jídel. Informace o
nové ceně je aktuálně vyvěšena na nástěnce ŠJ, vývěsce a webových stránkách školy.

PLATBY STRAVNÉHO

V průběhu celého měsíce dle Vašeho uvážení je možno platit inkasem nebo na účet dopředu.

OBJEDNÁVKY STRAVNÉHO

Stravu lze objednávat přes internet, telefonicky nebo na objednávkovém boxu vždy na 
následující den od 6.30hod. do 14hod.. Na internetu také den předem, ale objednávka 
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nemusí být provedena, pokud limit porcí bude  vyčerpán. Proto je lepší objednávku na 
následující den provést telefonicky nebo na boxu, kde viditelné, které z jídel nemá 
vyčerpaný limit.

ODHLÁŠKY STRAVNÉHO

Odhlášku lze provést den předem telefonicky nebo na internetu do 14 hod.
Od 6.30hod. – 7.00hod. – na probíhající den
Od 6.30hod. – 14hod. na následující den

Unhošť                                                                                      PhDr. Radka Plasová
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