
provozní řád školní jídelny 
Základní škola Hluk 

1. Před začátkem každého nového školního roku se musí žáci přihlásit ke stravování u vedoucí školní 
jídelny. Termín  je vyhlašován v místním rozhlase. Tímto jsou přihlášeni automaticky na celý školní 
rok, pokud se neodhlásí.. 
 

2. Nový strávníci jsou povinni si zakoupit čip, který platí po celou dobu stravování, u žáků až do 9. 
třídy. Čipy jsou povinni používat při každodenním výdeji stravy ! Cena čipu je 115,- Kč. 
 

3. Obědy ve školní jídelně se vydávají pro žáky a zaměstnance školy od 12.00 do 14.00 hodin, pro cizí 
strávníky v době od 11.15 do 12. 00 hodin. 

 
4. Děti obědvají ve škole, pokud však onemocní jsou povinni se odhlásit. V případě nemoci,ale i 

nepřítomnosti ve vyučování, nemá žák od druhého dne nárok na dotovanou stravu. Pokud se 
neodhlásí, hradí oběd za plnou cenu. První den nemoci si může odebrat oběd do jídlonosičů. 

 
5. Odhlašování obědů se provádí 1 den dopředu. Pouze v případě nemoci nebo ve vyjímečných 

případech do 8.00 hodin příslušného dne, čipem na snímači umístěném na chodbě před jídelnou 
nebo do sešitu před kanceláří vedoucí ŠJ. Oběd je možné si odhlásit telefonicky na čísle 
572581305 nebo elektronicky na adrese: jidelna@zshluk.cz Postup při odhlašování je popsán na 
chodbě  před snímačem. 
 

6. Zapomene-li si strávník čip, musí se nahlásit u vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní stravenku a 
zapíše si jej do počítače. Totéž platí i při ztrátě čipu. Pokud jej strávník do 14 dnů nenajde, musí si 
zakoupit čip nový. 

 
7. Po ukončení školní docházky se čip vrací, nejpozději však do 3. měsíců od ukončení stravování. 

Strávník obdrží za funkční a nepoškozený čip 80,- Kč. 
 
8. Stravné se vybírá zpětně, následující měsíc za skutečně odebranou stravu. Obědy je možno platit 

hotově nebo přes účet inkasní platbou. Stravné hotově je nutno zaplatit do 15. dne následujícího 
měsíce u vedoucí ŠJ. 

 
9.   Cena stravného: 

I. kategorie  7 – 10 let ( 1. – 4. ročník )  22.- Kč 
II. kategorie  11 – 14 let ( 5. – 8. ročník )  25,- Kč 
III. kategorie  15 – 18 let ( 9. ročník )  28,- Kč 
cizí strávníci       57,- Kč   

 
Rozhodujícím faktorem pro určení příslušné kategorie je věk žáka v daném školním roce. Školní 
rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.  
 

10. Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými 
pravidly při stolování. 
 

11. V době výdeje obědů je pro žáky v jídelně zajištěn pedagogický dozor.Rozpis pedagogického 
dozoru je umístěn na nástěnce, rovněž tak jídelníček na příslušný týden. 

 
 

v Hluku dne 1. 9. 2017 
 
 

Mgr Jančíková Jitka 
ředitelka školy 

 

Němečková Ludmila 
Vedoucí školní jídelny 
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