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Řád školní jídelny 
 

Dne: 15. 6. 2022 

Zpracoval: Martin Trsek, vedoucí školní jídelny 

Schválila: Mgr. Kateřina Rychlá, ředitelka školy 

 

Kontakty:  

Telefon: +420 736 753 744 

Email: od 25. 8. 2022 nový email -      jidelna@zsmssluhy.cz 

 

1. Základní charakteristika 

 

Řád školní jídelny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů. 

Školní kuchyně poskytuje obědy žákům ZŠ a MŠ. Dopolední a odpolední svačiny poskytuje žákům MŠ. 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných 

potravin. Rozsah poskytovaných služeb viz systém HACCP. 

Žák se přihlašuje ke stravování prostřednictvím přihlášky ke stravování v ZŠ a MŠ Sluhy při prvním 

nástupu do ZŠ nebo do MŠ. 

 

2. Postup při objednávání stravy přes internet 

Při nástupu do ZŠ a MŠ Vám přijdou na kontaktní email vygenerované údaje k přihlašování a správě 

stravy. Jedná se o uživatelské jméno (ve tvaru „jmeno.prijmeni“, které bude při shodě jmen ještě doplněno 

o číslo), heslo (bude jej možné později změnit) a variabilní symbol. 

Přihlaste se do stravovacího systému na www.strava.cz 

V sekci Přihlášení vyplňte číslo školní jídelny (políčko Výběr jídelny), které je 10305. Dále pak vyplňte 

uživatelské jméno a heslo. 

Po úspěšném přihlášení do systému v sekci Objednávky najdete jídelníček na dané období. 

Odhlásit/přihlásit jednotlivá jídla můžete jejich odškrtnutím/zaškrtnutím v políčku vlevo, polévka je vždy 

součástí oběda (červené políčko již nelze vybrat, protože již není k dispozici možnost pro změnu této 

objednávky). Svůj výběr vždy musíte potvrdit kliknutím na Odeslat, čímž celý úkon dokončíte. Jinak 

se Vaše objednávka neuloží. 

Jídelníček na další měsíc je vždy zveřejňován 28. den v měsíci předchozím (např. na říjen je jídelníček 

zveřejněn 28. září). Přihlášení stravy probíhá se zveřejněním jídelníčku automaticky na celý 

následující měsíc. 

 

Odhlášení a úpravy stravy lze nejpozději do 20:00 hodin předešlého dne.  

V pravém horním rohu jídelního lístku najdete v liště částku, kterou máte k dispozici (označeno jako 

Přeplatek). 

http://www.strava.cz/
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Při prvním přihlášení proveďte kontrolu vaší emailové adresy v sekci Nastavení. Zde lze také provádět 

změny hesla, popř. změnu e-mailové adresy a různá hlášení o stavu konta emailem. 

3. Stravné  

3.1.  Ceny 

S platností od 1. září 2022 se upravují ceny stravného následovně. Žáci se dělí do kategorií podle věku 

dosaženého v daném školním roce (novela vyhlášky č. 271/2021 Sb.). 

 

Žáci ZŠ: 

I. kategorie (děti 7-10 let):           33 Kč 

II. kategorie (děti 11-14 let):         35 Kč  

Děti MŠ: 

III. kategorie (děti 3-6 let):        

 svačina dopolední    10 Kč                                         

              oběd                         26 Kč 

              svačina odpolední    10 Kč 
 

IV. kategorie (děti 7 let):               

                           svačina dopolední:   11 Kč 

                                               Oběd:   33 Kč 

                           svačina odpolední:   10 Kč 

2.2  Platba 
 

Platby za stravné se hradí vždy na účet číslo: 2601311110/2010. Je možné zadat trvalý příkaz na částku 

660 Kč ZŠ a 920 Kč (1.080 Kč) MŠ k 20. dni předcházejícího měsíce, poslední platba proběhne v 

květnu, poté opět od 20. srpna. 

Jako variabilní symbol se uvádí variabilní symbol dítěte, který mu byl přidělen pří nástupu do školní 

jídelny. Přidělený VS v MŠ se mění po přechodu do ZŠ a následně je po celou dobu docházky v ZŠ 

stejný. Pokud tento variabilní symbol nemá žák přidělený z minulého období (například se žák 

přistěhoval), bližší informace podá vedoucí školní jídelny. Uhradit lze libovolnou částku, ale výše 

minimální částky, která musí být na účtu je částka za stravu na daný měsíc: 660 Kč pro ZŠ a 920 Kč 

(1.080 Kč) pro MŠ (reálná částka se mění průběžně dle počtu dní a odebraných obědů v každém 

měsíci). 

Při nedostatečné výši konta, se strava automaticky přihlásí jen do data vyčerpání částky.  

Po následném zaplacení je nutno stravu přihlásit manuálně. 

V případě sourozenců je potřeba zaplatit za každé dítě ZVLÁŠŤ a každou jednotlivou platbu řádně 

označit variabilním symbolem. Částky nelze sčítat! 

Platby neoznačené nebo chybějícím VS se vrací zpět. 

Na konci školního roku se bez vyžádání peníze nevrací a automaticky zůstávají v systému pro další školní 

rok. To neplatí při ukončení docházky, kdy se pak peníze vrací automaticky. 

Platba za stravné se do systému (strava.cz) přiřazuje automaticky právě na základě variabilního symbolu 

s prodlením až 2 dny. 

Nelze vydávat nezaplacené obědy! 
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4. Odhlašování 

Rodiče jsou povinni odhlásit dítě z oběda, není-li ve škole. Jinak tento oběd propadá, automaticky se 

počítá jako odebraný a odečítá se ze zaplaceného stravného.  

Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v den přítomnosti ve škole a v první den nemoci.  

Na zbývající dny nemoci jsou rodiče povinni strávníka z obědů odhlásit. Odebrání stravy v první den 

nemoci do jídlonosičů probíhá v ZŠ od 11:15 do 11:45 hodin. 

Strava se odhlašuje nejpozději den předem do 20:00 hodin. V případě náhlé nemoci téhož dne. Při 

nečekaném onemocnění, u kterého nelze předpokládat délku absence, doporučujeme odhlásit více dní a 

po ukončení onemocnění opět obědy přihlásit.   

Strávníky odhlašuje hromadně třídní učitel, např. při dlouho dopředu známých akcích. Výlety, školy v 

přírodě, dovolené atd.  

Ve dnech prázdnin a volna se nevaří. Strava je zajištěna pouze pro děti MŠ, pokud je MŠ otevřena. 

 

5. Ukončení stravování 

Oznámení o ukončení stravování žáka podá zákonný zástupce žáka písemně – emailem – vedoucímu školní 

jídelny (v kopii ředitelce školy). 

Žáci, kteří ukončí 5. třídu, mají ukončené stravování automaticky k 30. červnu. 

6. Obědy 

Součásti každého oběda je nápoj (ovocný sirup, vitaminový nápoj, čaj) + mléko a voda. 

Výdej obědů v ZŠ probíhá v době od 11:55 do 13:15. Výdej obědů v MŠ probíhá v 11:30. 

Při výdeji do jídelních nosičů odpovídají kuchařky za kvalitu stravy pouze ve chvíli naplnění do nosičů - 

strávník je povinen předkládat čisté nosiče. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě a je zakázáno ji 

(vyjma v jídelních nosičích) vynášet ze školní jídelny. Vstup do školní jídelny je povolen pouze těm 

osobám, které se ve školní jídelně stravují, případně odpovědnému dohledu. Z hygienických důvodů je 

přísně zakázán vstup zákonným zástupcům atd. Do školní jídelny vpouští žáky pedagogický pracovník 

pověřený dohledem. Žáci se pak v klidu řadí do patřičné fronty. Žáci vždy dbají všech pokynů 

zaměstnanců školy a dodržuji pravidla slušného chování, kulturního stolování, udržují čistotu, pořádek a 

klid. Po konzumaci stravy žáci odnášejí talíře, příbory atd. k příslušnému okénku, kde vše odevzdají. 

Žákům je v jídelně poskytována dostatečně dlouhá doba na klidnou konzumaci oběda. 

7.  Svačiny v MŠ 

Součásti každé svačiny je nápoj (ovocný sirup, vitaminový nápoj, čaj…) + mléko a voda. 

Pro děti v MŠ se svačiny připravují v prostorách výdejny v MŠ. Dopolední přesnídávka v MŠ se podává v 

8:30 hodin, odpolední svačina v 14:30 hodin. 

V případě jakýchkoliv informací se na nás neváhejte obrátit, případně využít možnosti nápovědy 

přímo ve stravovacím systému. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - ŠKOLNÍ JÍDELNA - ŘÁD HACCP 

 

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. 

 


