
Mateřská škola Olešínky, okres Žďár nad Sázavou  

Olešínky 41, 592 51 Dolní Rožínka  

IČ: 75022095  

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY  
  

vedoucí školní jídelny: Marta Baxantová  

kuchařka:  Kateřina Pařízková  

  

1) Zásady provozu  

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování 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 

ŠJ.  

2) Provoz školní jídelny  

Pracovní doba:  6,30 - 15,00 hod   

Výdejní doba:  pro děti a zaměstnance 11,30 - 12,00 hod  

 3) Výše stravného  

Výše stravného je určena předpisem ředitelky MŠ a v základních kategoriích činí:  

děti MŠ   32 Kč (přesnídávka 8 Kč, oběd 18 Kč, svačina 6 Kč) 

žáci ZŠ 7 - 10 let  22 Kč 

žáci ZŠ 11 - 14 let  24 Kč 

zaměstnanci MŠ  24 Kč 

zaměstnanci ZŠ  63 Kč 

4) Placení stravného  

Placení stravného se provádí trvalým příkazem na stravovací účet ŠJ. 

číslo účtu: 86-4780120297/0100 

variabilní symbol: 602  

zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

Vyúčtování stravného placené přes účet se provádí 1 x ročně v měsíci červenci.  

5) Odhlašování obědů  

Strava se odhlašuje nejlépe den předem nebo nejpozději do 8,00 hodin ráno! Poté je 

strava započítána a nelze ji již odhlásit. První den nepřítomnosti je možné si oběd 

vyzvednout v kuchyni od 11,00 - 11,30 hod. Oběd je možné vydat pouze do čistých nádob 

určených k tomuto účelu (vzhledem k bezpečnosti není možné jídlo vydávat do skleněných 

nádob, krabiček od ramy a jiných jednorázových nádob). Toto jídlo je určeno k okamžité 

spotřebě.  

Odhlašování se provádí osobně, telefonicky na čísle 566 567 251 nebo zasláním SMS na 

telefonní číslo 603 910 598 nebo 720 391 622.  

 

Dotazy a připomínky řešte ihned přímo s vedoucí školní jídelny.  

 

V Olešínkách dne: 1.9. 2018 


	PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
	1) Zásady provozu
	2) Provoz školní jídelny
	3) Výše stravného
	4) Placení stravného
	5) Odhlašování obědů




