
s účinností od 1. 10. 2020 

 

Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Kněždub 

Telefon:    MŠ mobil 739 354 424 

                     ZŠ  mobil 739 334 196 

Mail:  sjknezdub@centrum.cz 

Stránky školy: www.zsknezdub.cz 

Vedoucí ŠJ: Máčalová Pavlína 

Hlavní kuchařka: Mirošová  Blanka 

Pomocná kuchařka: Rybnikářová Marcela a Pavková Simona 

Předmět hlavní činnosti: zajištění společného stravování dětí, žáků a zaměstnanců škol a 

školského stravování. 

 

1. Zásady provozu  

 

Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, § 119, vyhláškou 

ministerstva  školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., 

vyhláškou č. 430/2001 Sb. o závodním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví 

č.410/2005 Sb., 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 surovin. 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. 

Strávník má nárok na oběd  pouze pokud  je  přihlášen nebo první den nemoci.  

 

2. Provoz ŠJ 

 

Provoz                                                                                       6.00 – 14.45 hod 

Výdejní doba pro děti  MŠ a zaměstnance                              11.30 – 12.00 hod 

Výdej do jídlonosičů                                                                12.15 – 12.45 hod 

Základní škola a Mateřská škola Kněždub, okres Hodonín, příspěvková organizace 

Provozní řád školní jídelny 

Spisový znak: 1.4 

Skartační znak: V 5 (po ztrátě platnosti) 

Č.j.: ZŠKn 56/2020 

Vypracovala: Pavlína Máčalová 

Schválila: Mgr. Lenka Miklíková 

mailto:sjknezdub@centrum.cz
http://www.zsknezdub.cz/


 

 

3. Výše stravného 

 

Výše stravného je stanovena podle vyhlášky MŠMT č. 107/205 Sb. v základní kategorii činí: 

 

Děti MŠ do 6 let                                          Přesnídávka             7,-                             

 Oběd                      21,-                             

 Svačinka                   6,-                              

 Pitný režim              
0,- je poskytována pitná 

voda z vodovodu                                 

Děti MŠ do 7 let Přesnídávka             7,-  

 Oběd                      24,-  

 Svačinka                   6,-  

 Pitný režim              
0,-  je poskytována pitná 

voda z vodovodu                                 

Děti ZŠ  do 10 let                                    24,-                          nápoj je v ceně obědu 

Děti ZŠ nad 10 let 26,-      nápoj je v ceně obědu 

Zaměstnanci 18,-  + 20,-  platí FKSP 

Důchodci 55,-  + 14,- Obec Kněždub 

Ostatní 69,-   

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                

 



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 energie, potravin a dalších služeb souvisejících s přípravou jídla. 

Informace o nové ceně je aktuálně vyvěšena nástěnce ŠJ a www.stránkách školy. 

 

 

4. Platby stravného 

 

Platby se provádí hotovostně vždy první týden v měsíci. 

Platby lze provádět v době:                   

7.30 – 8.00  v ZŠ - žáci  ZŠ 

8.00  - 9.30 v MŠ – důchodci a ostatní strávníci 

7.30 – 9.00 v MŠ - děti MŠ                                                                   

                                                                   

5. Vyzvednutí stravy při nepřítomnosti ve škole 

 

Při nepřítomnosti dítěte musí být oběd odhlášen. Lze vyzvednout pouze první oběd v den 

nepřítomnosti, pokud nebyl odhlášen. V opačném případě bude škola vyžadovat i provozní 

náklady na přípravu daného jídla dle zákona č. 107/2005 Sb. Při nepřítomnosti dospělého 

strávníka platí vyhláška č. 84/2005 Sb., která neumožňuje stravování ani první den 

nepřítomnosti.  

 

6. Dotazy a připomínky 

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí. 

 

 

7. Soubor pravidel a opatření spojených s provozem výdejny jídel v ZŠ  

 

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 12.00 do 13.00 hod. 

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci. 

Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 

stravovacích návyků. 

Zamezují vstup cizích osob do jídelny. 

Běžný úklid během provozní doby zajišťují pracovnice výdejny, včetně stolů, okolí 

odpadového koše a rozlitých nápojů. 

Úklid jídelny po ukončení provozní doby zajišťuje škola. 

Úklid výdejny je prováděn průběžně po vydání jídla. 

Pracovníci se řídí zákoníkem práce, bezpečnostními a hygienickými předpisy, vnitřními 

předpisy školy a pracovní náplní. 

 

 

http://www.stránkách/


8. Jídelní lístek 

 

Je připravován na týden dopředu a je vyvěšen na nástěnkách k tomu určených a to nejpozději 

v pátek předcházejícího týdne. Rovněž tak na internetových stránkách naší školy. 

 

9. Běžný úklid a hospodaření se zbytkovými potravinami a odpadem 

 

Během provozní doby zajišťuje úklid pracovnice školní kuchyně. 

Zbytkové potraviny jsou shromažďovány na určeném místě a odváženy na základě smlouvy o 

odvozu zbytkového odpadu.  Odpovědná je vedoucí stravování. 

Školní kuchyně rovněž třídí odpad do připravených popelnic. Popelnice se vyváží jednou za 

čtrnáct dnů. Jejich odvoz zajišťuje Obec Kněždub. 

 

10. Provoz školní jídelny v době distanční výuky 

 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) 

 i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.  

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena 

karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.  

Výdej jídla se provádí formou výdeje z okna, v době 11.15 – 11.45. 

                                                                                      

 

 

V Kněždubě dne 30. 9. 2020                         …………………………………………… 

                                                                              Pavlína Máčalová, vedoucí ŠJ 

 

                                                                       …………………………………………… 

                                                                           Mgr. Lenka Miklíková, řed. školy 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


