
 

Provozní řád školní jídelny 
Ve školní jídelně se připravuje dopolední a odpolední svačina pro MŠ a obědy pro děti MŠ a 

ZŠ, zaměstnance školy, pracovníky MÚ, důchodce a cizí strávníky. 

 

Organizace výdeje 

8.00 – výdej ranní svačiny do odloučené školky v Českolipské ul. /vyzvedne uklízečka/ 

8.20 do 8.50 hod. - dopolední svačina MŠ 

10.30 do 11. hod. - výdej do jídlonosičů cizí strávníci 

11.00 příprava odpolední svačiny a oběda do várnic pro odloučenou školku / vyzvedne 

uklízečka, odvezou pracovníci OÚ/ 

11.00 do 11.15 hod – cizí strávníci konzumace obědů ve školní jídelně 

11.20 do 11.50 hod  - výdej oběda pro MŠ 

11.55 hod. – výdej oběda 1. směna ZŠ 

12.35 hod. – výdej oběda 2. směna ZŠ 

13.30 hod. – výdej oběda 3. směna  

14.00 hod  - odvoz odpolední svačiny do MŠ  

 

Ceny obědů 

MŠ - Cena stravného pro děti, které v daném školním roce nepřekročí 6 let: 

- celý den 36,- Kč 

- dopolední 30,- Kč 

Cena stravného pro děti, které v daném školním roce tj. od 1. září do 31. srpna, dovrší 7 let: 

- celý den 39,- Kč 

- dopolední 33,- Kč 

 

ZŠ -    Cena obědů: 

       7 - 10 let  26,- Kč  

      11 - 14 let  29,- Kč (ti kteří dovrší 11 let ve školním roce mezi 1. 9. - 31. 8.) 

      15 - 18 let  33,- Kč (ti kteří dovrší 15-ti let ve školním roce mezi 1. 9. - 31. 8.)  

 
Ve dnech, kdy neprobíhá vyučování tj. ředitelské volno a prázdniny, jsou všichni žáci z obědů 

odhlášeni. Má-li někdo zájem o oběd v tyto dny, musí si oběd v ŠJ osobně nebo tel. na č. 

485 179 234 přihlásit cena oběda 77,- Kč. 

První den neplánované nepřítomnosti mají děti nárok na dotovaný oběd tj. za výše uvedené 

ceny. Další dny musí být řádně odhlášeny, jinak budou účtovány k ceně potravin režie 39,-Kč. 

 

Cizí strávníci - Cena oběda – 77,- Kč 

 

Přihlašování, odhlašování jídel 

Vybírání a objednávání jídel probíhá pomocí: 

- pomocí čipu u objednávkového terminálu 

- přes internet (nejprve je nutno tuto službu u vedoucí ŠJ aktivovat) po obdržení 

přístupových údajů lze přes internet vybírat a odhlašovat obědy 

- v případě zapomenutí čipu, si přijde strávník o velké přestávce pro náhradní stravenku 
- děti v MŠ se odhlašují přes internet nebo telefonicky v ŠJ na č. 485 179 234 

 

Vybrat jídlo je možné pouze do čtvrtka předcházejícího týdne do 14,00 hodin. 



 
 

Odhlašování jídel: 

- pomocí čipů – nejpozději do 14,00 hod. předcházejícího dne 

- přes internet – nejpozději do 6,00 hod. ráno 

-     telefonicky ve ŠJ do 14. hod. předchozího pracovního dne 

-  neodhlášené obědy jsou naúčtovány bez ohledu, zda byly vyzvednuty nebo ne 

 

Placení stravného 

- hotově předem v kanceláři vedoucí ŠJ v určené dny a časy. Strávník platící hotově, který 

nebude mít zaplaceno poslední den předchozího měsíce, bude až do zaplacení zablokován. 

- z účtu formou inkasa 

 

Organizace výdeje 

MŠ 

- ranní svačina pro odloučenou školku se připraví do přepravních nádob /misek/ 

- a uklizečka si ji vyzvedne do 8. hod., následně ji v kuchyňce připraví k výdeji 

- / namaže chléb, uvaří čaj apod./ 

- ranní svačina pro přilehlou školku, včetně nádobí, je připravena na servírovacím vozíku v 

jídelně, kde ji učitelky dětem rozdají 

- oběd a odpolední svačinu pro odloučenou školku, vyzvedne uklízečka v 11. hod., do školky 

dovezou zaměstnanci OÚ. Oběd připraví neprodleně k výdeji a svačinu, vyžaduje-li to 

charakter potravin, uloží do lednice a následně v určený čas, připraví k výdeji. 

- Oběd pro přilehlou školku: talíř na polévku, lžíce a hrneček s nápojem jsou připraveny na 

stolečku. Polévku nalije učitelka. Pro druhý chod si větší děti (4 roky a více) sami dojdou 

k výdejnímu okénku, tříletým dětem učitelka oběd donese ke stolku. 

- odpolední svačinu kuchařka kolem 14. hodiny doveze do školky, kde ji učitelka dětem rozdá 

       -     vylití pokrmu, rozbití nádobí apod. hlásí strávník u okénka na špinavé nádobí. 

       -     úraz pedagogickému dozoru v jídelně. 

 

Ostatní strávníci 

- strávníci, kteří si odnášejí oběd domů, si vyzvednou tác, na který rozloží jídlonosiče, přesunou 

se k výdejnímu okénku a po čipování  jim bude vydán oběd. 

- strávníci, kteří jedí v jídelně, si připraví tác s příborem, odčipují si a u výdejního okénka, 

dostanou na talířích polévku a druhý chod. Nápoj si natočí z termosu.  

-  použité nádobí odloží u okénka na špinavé nádobí 

 

Prodej a odkoupení čipů 

- čip si musí každý strávník (kromě dětí z MŠ) zakoupit u vedoucí ŠJ za cenu 118,- Kč 

- při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový čip.  V případě nálezu a vrácení do 1 měsíce od 

nahlášení ztráty, bude čip odkoupen za původní cenu 

- v případě přerušení odběrů stravy je možné nabídnout nepoškozený čip k odkoupení 118,- Kč 

       

 

 

 

 

 

v Osečné dne 1. 5. 2020     Mgr. Tomáš Johanovský 

    ředitel školy    


