
Řád školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice

Základní ustanovení
Provozní řád je stanoven na základě : zákona č. 561/2004 Sb./školský zákon/,ve znění pozdějších
předpisů ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky ministerstva zdravotnictví  č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací
služby ve znění pozdějších předpisů vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb. o nákladech na
závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. Dále se školní stravování řídí výživovými 
normami, rozpětí finančního  normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Kategorie strávníků
Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.
II.   žáci  7 - 10 let 21,- Kč
III. žáci 11 - 14 let 23,- Kč
IV. žáci 15 a více let 25,- Kč
Dospělí 25,- Kč 

Školní jídelna připravuje stravu žákům a pracovníkům ve školství v době jejich pobytu ve škole.
Pokud onemocní, může si první den nemoci odebrat oběd do jídlonosičů, ostatní obědy je nutné
si odhlásit, telefonicky na tel. č. 725526837, emailem na alazap@seznam.cz nebo přímo v kanceláři
vedoucí ŠJ do 11:00 hod. předchozího dne. Pracovník ve školství má nárok na oběd po odpracování
3 hodin.

Úhrada za obědy
Úhrada za obědy se hradí složenkou, převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři u vedoucí ŠJ
15. a 16. den v daném měsíci. Strava je hrazena souběžně s měsícem, tj. v září zaplatí strávníci plný 
počet za stravovací dny v září a odhlášené obědy v září se odečítají z říjnové platby.  Výjimkou je 
měsíc květen, kdy strávníci hradí stravné za měsíc květen a červen. Poslední týden v červnu dojde
k vyúčtování stravného za měsíc květen a červen. V případě opakovaného dluhu na stravném a
po předchozím upozornění může být strávník vyloučen ze stravování.

Výdej obědů začíná v 11:30 a končí 13:30 hod.
Strava je určená k přímé spotřebě. Při odebírání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyň za její
eventuální znehodnocení. Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná 
náhrada.

Přihlášení strávníka ke stravování
Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávník nebo jeho
zástupce podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu ŠJ a zavazuje se
platit obědy včas.

Alena Zapletalová, vedoucí školní jídelny
V Brodku u Konice 1. 9. 2017
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