
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Údaje o zařízení

Název školy :  Základní a Mateřská škola Jestřebí -školní jídelna 

IČO:  727 44 171 

Adresa:  Jestřebí 18, 47161, Jestřebí 

Zřizovatel:  Obec Jestřebí 

Tel: 484 846 607 

Kapacita jídelny:   170 jídel 

Provozní doba:   6,30 -14,30 hod. 

Vedoucí jídelny:   Jana Loudátová 

2. Organizace provozu stravování

        Strava ve školní jídelně je připravována v souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský 

zákon, a vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů viz 

vyhláška č. 463/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Jídelníček je sestavován na základě zásad 

zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. 

Do jídlonosičů a cizí strávníci : 
Děti MŠ :

Žáci ZŠ:

11,00 – 11,20 hod 

11,20 – 11,45 hod 

11,45 – 13,30 hod 

         V době výdeje stolujícím strávníkům nelze z hygienických důvodů vydávat oběd do 

jídlonosičů. 

4. Všeobecné pokyny

Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování.Podpisem souhlasí s podmínkami 
provozu školní jídelny. 

         Strávník si zakoupí čip v hodnotě 50,- Kč. Částka je vratná. 

Čip používá při vydávání stravy u výdejního okénka na terminálu. Stravu si objednává a odhlašuje 

online na www.strava.cz. Možnost výběru ze dvou jídel. 

Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené stravy. Stravné se platí předem a pokud 

strávník nemá zaplaceno, nedostane oběd. 

V případě nevhodného chování strávníka, nebo opakovaného zpoždění platby za obědy 

může být strávník, na základě §31 zákona 561/2004 Sb., o základním vzdělávání, ze stravovaní 

vyloučen.

Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny. 

Do jídelny nemají přístup z hygienických i organizačních důvodů osoby, které se zde nestravují. 

Obědy se přihlašují na online www.strava.cz den předem nebo nejdéle do rána do 7 hod.
Kontaktní údaje : e-mail jidelna@zsjestrebi.cz 

telefonicky 484 846 607 

osobně ve ŠJ budova MŠ Jestřebí 18  

Případné připomínky, změny ohledně stravování hlaste vedoucí školní jídelny v pracovní dny 

po-pá 8-12 hod. 

GDPR-OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Naše školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR). 

Vedoucí školní jídelny: Jana Loudátová 

Platnost od: 1. 9. 2020 

V Jestřebí dne  31. 7. 2020 

3.      Výdej obědů
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