
Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace 
IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300 

tel: 519430207, reditelna@skolaboretice.cz 
 

 
Řád školní jídelny 

 
 
 Ve školní jídelně je připravována strava pro děti mateřské školy, žáky základní školy, 
zaměstnance školy. V rámci doplňkové činnosti nabízí ŠJ přípravu stravy pro cizí strávníky, 
prodej knedlíků, koláčů a svačiny pro žáky ZŠ. 
 
Provoz  školní jídelny se řídí zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), vyhláškou č. 107/2005 
Sb., a její novelou č. 107/2008 Sb., v platném znění a hygienickými předpisy.  
 
Školní jídelna je zapojena do programu „Skutečně zdravá škola“. Jídelníček je sestavován na 
základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 
 

Stravovací zařízení školy se skládá ze školní kuchyně, kde se připravuje strava a 
školní jídelny, kde se strava konzumuje.  

 
Strávníci jsou povinni dodržovat kulturu stolování, hygienické předpisy a pravidla 
bezpečnosti. 
 
 

1. Časový rozpis výdeje stravy: 
 

Stravování MŠ: Přesnídávka:  08:45  –  09:15 (ve třídách) 
   Oběd:   11:30  –  12:00  
   Svačina:   14:20  –  14:50 (ve třídách) 
Obědy: 
Cizí strávníci:  11:00 - 11:30  
Mateřská škola: 11:30 – 12:00  
Základní škola: 12:00 – 12:30  
Základní škola: 12:40 – 12:00  
Základní škola: 13:20 – 13:40  
 
 

2. Přihlašování a odhlašování stravy: 
 

Strávník je ke stravě přihlášen, odevzdá-li řádně vyplněnou přihlášku do kanceláře 
školní jídelny. Podpisem na přihlášce strávník, případně jeho zákonný zástupce, potvrzuje, že 
je seznámen s podmínkami stravování a souhlasí s nimi.  

 
Provést změnu v odběru stravy (přihlášení či odhlášení) je preferováno přes webové stránky 
školy. Návod je dispozici na webu školy v sekci školní jídelny. A to pouze v pracovní den do 
14,00 hodin na dny další. Ve stejném čase je možno provést změnu na telefonním čísle 519 
430 206, klapka 31, emailem jidelna@skolaboretice.cz, reditelna@skolaboretice.cz, osobně 
v kanceláři školní jídelny, případně u hlavní kuchařky.   
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 Akceptována bude rovněž písemná odhláška s přesnými údaji vhozená ve výše uvedeném 
čase do schránky na dveřích školní jídelny.  
V pondělí, či v den následujícím po dnu pracovního volna může stravu odhlásit formou 
emailové zprávy na výše uvedenou adresu, nebo osobně, a to do 7,00 hodin.  
Po uvedené době již není možné oběd odhlásit. Strávník si může stravu odnést v přinesených 
čistých jídlonosičích.                                                                                                                                                                                                                      
  
 
 

3. Úhrada stravného 
 

Stravné se platí první týden v následujícím měsíci. A to bezhotovostním převodem (po 
přidělení variabilního symbolu vedoucí stravování) na účet školy, popřípadě v hotovosti 
v kanceláři školní jídelny od 7,00 do 11,00 hodin.                                                        

 
 

4. Výše stravného                                                                                                          
 

      je uvedena v samostatné příloze, která je vždy po aktualizaci zveřejněna. 
 
 
5. Dozor ve školní jídelně 

 
            Nad dětmi MŠ a žáky ZŠ je vykonává dohled. Při stravování dětí vykonávají dohled 
paní učitelky mateřské školy podle rozvrhu pracovní doby. Dohled při obědě žáků základní 
školy vykonávají paní učitelky ZŠ a paní vychovatelky ŠD dle rozpisu. 
 
 

6. Průběh oběda 
 
 Polévku si strávníci nabírají sami z připravených mís. 
 Hlavní jídlo je vydáváno u okénka. 
 Nápoj si nalévají strávníci sami. 
 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Strava se vydává na talíř.  
 Nelze požadovat vydání části stravy ke konzumaci v jídelně a část odnášet v 

jídlonosičích. 
 Děti a žáci nesmějí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k 

dojídání.  
 Použité nádobí odnášejí strávníci na určené místo, zbytky jídla dají do připravené 

nádoby.  
 
 
7. Další informace 
 
 Pro děti MŠ připravuje školní jídelna stravu v době provozu mateřské školy. 
 Pro žáky ZŠ připravuje školní jídelna stravu v době školního vyučování. 
 Děti i žáci mají možnost odebírat stravu i mimo vymezenou dobu a v době nemoci, 

avšak bez dotace státu.  
 První den neplánované nepřítomnosti (nemoc) dítěte MŠ či žáka ZŠ ve „škole“ se 

považuje za pobyt ve „škole“, je tedy možné odebrat stravu za „dotovanou cenu“, a to 
od 11,00 hodin do 11:30 hodin u výdejního okýnka školní jídelny. Stejně tak 
dopolední svačinu dítěte MŠ a žáka ZŠ je třeba vyzvednout do 8:30 hodin u výdejního 
okýnka ve školní jídelně. 
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 Zaměstnanec školy může odebírat stravu, odpracuje-li nejméně 3 hodiny, jinak pouze 
za cenu jako cizí strávník. 

 Pro cizí strávníky připravuje školní jídelna stravu i mimo výše uvedená omezení, 
avšak pouze za předpokladu, bude-li závazně přihlášeno nejméně 20 strávníků.  

 Strávníci mají možnost odnést si oběd v jídlonosičích, na které je v jídelně vymezené 
místo. Povinností strávníka je udržovat svůj jídlonosič v čistotě a řádně označený. 

 Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá 
kuchyně za její eventuelní znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. 

 Jídelní lístek  je vyvěšen v jídelně, kopie jsou strávníkům k dispozici v jídelně, dále je    
k nahlédnutí na webových stránkách školy a zřizovatele. 

 Úmyslně poškozený inventář školní jídelny bude plně uhrazen strávníkem, případně 
jeho zákonným zástupcem. 

 Školní jídelna připravuje v rámci hospodářské činnosti knedlíky a hanácké koláče. 
Tato činnost je nepravidelná a pouze do výše volné kapacity školní jídelny. Veřejnost 
je informována předem přímo v jídelníčku ŠJ. 

 Připomínky a náměty strávníků je možné podat (nejlépe písemně) u vedoucí 
stravování. 

 Jídelna se uzamyká ve 13:00 hodin. 
 Jídelna nepřipravuje žádné dietní stravování. 
 Přeplatky za stravu ke konci školního roku se na žádost se vrací zpět, jinak se převádí 

do září následujícího školního roku. Výjimku tvoří žáci 5. tříd, žáci, kteří ukončí 
školní docházku v ZŠ a MŠ Bořetice, a strávníci, kteří ukončili stravování. Těmto 
strávníkům se vždy po závěrečném zúčtování přeplatky vrací. 

 V případě, že strávník nemá uhrazeno stravné za 2 měsíce, je na tuto situaci upozorněn 
(u dětí a žáků ve spolupráci s třídní učitelkou). Pokud není stravné ani po upomínce 
uhrazeno, je strávník ze stravy vyloučen do doby, než je dlužná částka uhrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ……………………………...              ………………………………. 
          Mgr. Ivana Machačová    Dáša Panáčková 
       ředitelka ZŠ a MŠ Bořetice             vedoucí stravování 
             
 
 
 
 
 
 
V Bořeticích  28. srpna 2019 
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