
Provozní řád školní jídelny 

 

Adresa školy:  Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka 

   S polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10 

Se sídlem:  odloučené pracoviště Dolní Lištná 

Telefon:  558 330 242 

Mobil:   721 176 134 

 

 

Vedoucí ŠJ:                Stýskalová Michaela 

Provozní pracovnice:  Sikorová Iveta 

 

1. Zásady provozu: 

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou čís. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisu a hygienickými 

předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše 

vybraných potravin. 

Strávník má nárok na oběd jen pokud má zaplacené obědy. 

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. 

Pedagogický dozor je zajištěn po dobu stravování dětí - viz časový rozpis dozorů 

 /umístěny ve školní jídelně/ 

 

2.    Provoz školní výdejny: 

Provozní pracovnice:      6,00 – 14,30  

Výdejní doba pro děti a zaměstnance:  přesnídávka 08:30- 09:00 

      oběd  11:30- 12:00 

      svačina  14:000- 14:30 

 

3.    Výše stravného: 

Cena je stanovena podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
takto: 

Výše dotovaného stravného se určuje podle věku strávníků (dětí). Do věkových skupin jsou strávníci (děti) 
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. 
Ceny stravného pro jednotlivé skupiny: 

Děti MŠ: celodenní 3-6 let/ přesnídávka + oběd + svačinka + pitný režim 40,-Kč 
  celodenní 7-10 let/ přesnídávka + oběd + svačinka + pitný režim 44,-kč 
 

Děti ZŠ:    7-10 let     24,-Kč 
   11-14 let    27,-Kč 
   nad 15 let    29,-Kč 
Zaměstnanci školy:      35,-Kč 

 
 
 
 



4.     PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ A PLATBA STRAVNÉHO: 
Přihlášky se podávají a stravné se platí osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo inkasním 
převodem:  
Hotově:  

• poslední den v měsíci 

• první dva dny v novém měsíci  
Platba inkasem probíhá na daný měsíc ve dnech 19. – 25. dne předcházejícího měsíce. Je nutné mít 
v těchto dnech na účtu 1000,-Kč pro každého strávníka zvlášť. Pokud platba neproběhne, rodiče 
musí sami poslat na účet školy: 101323351/0800 do konce měsíce. 
 

5.    ODHLÁŠKY ZE STRAVOVÁNÍ: 
Odhlášky provádějí rodiče žáka v kanceláři osobně, na webových stránkách školy nebo e-stravy, 
mailem michaela.styskalova@seznam.cz, SMS nebo telefonicky na číslo 558 330 242 nebo mobil 
721 176 734 v době od 6,00 – 14,00 hod. den předem. Ve výjimečných případech – náhle 
onemocnění – v den nepřítomnosti od 6,00 do 6,30hod. Dítě má nárok na dotované stravné první 
den nepřítomnosti. Dospělí jsou bez nároku na dotované stravné. 
Za neodhlášený a neodebraný oběd bude strávník platit od následujícího dne plnou cenu stravného -
potraviny + věcné a mzdové náklady ve výši 41,-Kč. 
 
 

6.    DOBA PRÁZDNIN, ŠKOLNÍCH VÝLETŮ, PŘÍPADĚ ŘEDITELSKÉHO VOLNA: 
V těchto dnech až na výjimky ŠJ nevaří a každý strávník je automatický odhlášen. O termínech budou 
s předstihem informování třídním učitelem. 
 

7.    JÍDELNÍ LÍSTEK: 
Týdenní jídelní lístek je vyvěšen v šatně MŠ, na webových stránkách školy, portálu e-stravy 

 
8.    DOTAZY A PŘIPOMÍNKY: 

Dotazy, připomínky, případné problémy a jiné, řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí. Nebo 
telefonicky: 558 330 242 nebo 721 176 734. 
 
 

9.    PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU: 
Provozní řád pro ŠJ platí od 1.9.2022 do 31.08.2023 
 
 
Třinec 01.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Michaela Stýskalová                                                               Mgr. Anna Ježová 
……………………………………………………….   ……………….………………………………………… 
vedoucí školní jídelny     ředitelka školy 
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