
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A MATEŘSKÁ ŠKOLA Hrabová, 
okres Šumperk, příspěvková organizace
Hrabová 52, 789 01  Zábřeh 
tel. 583 449 138                                            IČO 75029405

PROVOZNÍ  ŘÁD – ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Vedení: vedoucí ŠJ SCHUBERTOVÁ  Magdalena
pokladní ŠJ SCHUBERTOVÁ  Magdalena
vedoucí kuchařka  ODSTRČILOVÁ  Marie
pracovnice provozu HRUBÁ Jiřina    
pracovnice provozu MERTOVÁ Pavlína     

1) Zásady provozu
Provoz  ŠJ se řídí vyhláškou 210/2017 Sb, kterou se mění vyhláška 107/2005Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad 
zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Provoz ŠJ
Pracovní doba     6,00  – 14,00
Výdejní doba pro děti a zaměstnance   11,45 – 12,30 

pro odběr do jídlonosičů  11,00  – 11,30    (doporučená)
poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob.
Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

3) Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
děti celodenní strava 2 - 6 let 31,-- Kč (7,-- + 17,-- + 7,--)

celodenní strava 7 let 37,-- Kč (8,-- + 22,-- + 7,--)
       dopolední strava 2 - 6 let 24,-- Kč (7,-- + 17,--)

dopolední strava 7 let             30,-- Kč (8,-- + 22,--)
zaměstnanci školy     30,-- Kč

4) Placení stravného
Placení se provádí hotově ve vymezené dny od 14,00 do 15,30 hod. nebo inkasem z běžného 
účtu.

5) Přihlášky ke stravování
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny vždy na začátku školního roku. Pro nové 
strávníky dle potřeby.



6) Odhlášky ze stravování
Stravné je třeba odhlásit u vedoucí školní stravovny telefonicky: 732 270 631 nejpozději do 
16.00 hodin den předem nebo emailem: magdalena.schubertova@skolahrabova.cz do 6.00 
stávajícího dne. V první den absence je možnost vzít si stravu do vlastního jídlonosiče v 11.00
v kuchyni MŠ. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

7) Vyúčtování na konci měsíce
Zůstatek bude ponechán na kontě pro příští měsíc.

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.
O termínech strávníci budou s předstihem informováni.  

9) Jídelní lístek 
Na každý týden je vyvěšen u vchodu do MŠ a na webových stránkách školy.

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

V Hrabové 1. 9. 2018

______________________________                     ______________________________
        vedoucí školní jídelny             ředitelka školy

mailto:magdalena.schubertova@skolahrabova.cz


ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A MATEŘSKÁ ŠKOLA Hrabová, 
okres Šumperk, příspěvková organizace
Hrabová 52, 789 01  Zábřeh 
tel. 583 449 138                                            IČO 75029405

PROVOZNÍ  ŘÁD – ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Vedení: vedoucí ŠJ SCHUBERTOVÁ  Magdalena
pokladní ŠJ SCHUBERTOVÁ  Magdalena
vedoucí kuchařka  ODSTRČILOVÁ  Marie
pracovnice provozu HRUBÁ Jiřina
pracovnice provozu MERTOVÁ Pavlína
pracovnice provozu LUTEROVÁ Lada

1) Zásady provozu
Provoz  ŠJ se řídí Vyhláškou 210/2017 Sb, kterou se mění vyhláška 107/2005Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad 
zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Provoz ŠJ
Pracovní doba     6,00   – 14,00 
Výdejní doba pro děti a zaměstnance   11,45  – 13,00 

pro odběr do jídlonosičů  11,15  – 11,45    
poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob.
Nejprve je vydána polévka dětem a zaměstnancům. Jakmile všichni dojedí a vrátí zbytky 
k výdejnímu okénku, vydává se následně hlavní jídlo. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit 
společně s použitým nádobím na určené místo.
Stravování se provádí na dvě skupiny. První skupina obědvá v 11,45 a druhá ve 12,35.

3) Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
děti 7 – 10 let 22,--  Kč
       11 – 14 let    24,--  Kč
zaměstnanci školy     30,--  Kč

4) Placení stravného
Placení se provádí hotově ve vymezené dny od 14,00 do 15,30 hod. nebo inkasem z běžného 
účtu.



5) Přihlášky ke stravování
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny vždy na začátku školního roku. Pro nové 
strávníky dle potřeby.

6) Odhlášky ze stravování
Stravné je třeba odhlásit u vedoucí školní stravovny telefonicky: 732 270 631 nejpozději do 
16.00 hodin den předem nebo emailem: magdalena.schubertova@skolahrabova.cz do 6.00 
stávajícího dne. V první den absence je možnost vzít si stravu do vlastního jídlonosiče v 11.15
ve výdejně ZŠ. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

7) Vyúčtování na konci měsíce
Zůstatek bude na kontě ponechán pro příští měsíc.

8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. 
O termínech strávníci budou s předstihem informováni.  

9) Jídelní lístek 
Na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ, nebo na webových stránkách školy.

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

V Hrabové 1. 9. 2018

______________________________                     ______________________________

mailto:magdalena.schubertova@skolahrabova.cz


        vedoucí školní jídelny             ředitelka školy
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