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Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R. A. F. 1989 – příspěvková organizace 

 

ŘÁD  
ŠKOLNÍ JÍDELNY 

  

Vypracovala: Kateřina Šibravová 

Schválil: Mgr. Jiří Cabrnoch 

Řád nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Řád nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019 

 

Vedoucí školní jídelny: Šibravová Kateřina 

Hlavní kuchařka: Jeníková Alena  

E-mail: jidelna@zs-raf.cz 

tel.: 731 763 047,  315  810  312   

web:  skolni-jidelna-rafka.webnode.cz 

 

Provozní doba kuchyně:     06:00 – 14:30  

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance:   11:30 – 14 :00 

Výdej do jídlonosičů a v době nepřítomnosti žáka:   11:15 – 11:45 

Podmínky pro stravování ve školní jídelně 

Školní jídelna je součástí základní a mateřské školy, připravuje obědy pro žáky, 
zaměstnance a cizí strávníky. Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., 
která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují. 

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou na 

základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin. Je k zhlédnutí 

v jídelně, na webu jídelny www.skolni-jidelna-rafka.webnode.cz nebo na webu 

www.strava.cz . Strávníci si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel a třikrát v týdnu jsou na 

jídelníček zařazeny saláty, bezmasá jídla jako třetí výběr. 

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v jídelně. Výjimkou je první 

den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů, kdy je možné oběd vyzvednout 

do jídlonosiče v době tomu určené. Pro další dny nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit. Za 

neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada. V dalších dnech nepřítomnosti žáka v ZŠ lze 

stravu odebrat, ale musí být uhrazena v plné výši (cena potravin + provozní a osobní režie).  

Jídlonosiče nesmí být ze skla! Jídlo je určeno k přímé spotřebě a za jeho kvalitu po vynesení z 

jídelny ŠJ nezodpovídá! 

Strávníci se v jídelně řídí pokyny vedoucí ŠJ, dozorujícího pedagoga a vedoucí 

kuchařky. Při přenosu jídla se chovají ukázněně v souladu s hygienickými a společenskými 

pravidly při stolování. Běžný úklid zajišťuje v jídelně pracovnice ZŠ. Vstup do jídelny mají 

http://www.skolni-jidelna-rafka.webnode.cz/
http://www.strava.cz/
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pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují! Veškeré škody na majetku ŠJ způsobené 

strávníkem je strávník povinen uhradit. 

Strava se vydává prostřednictvím elektronického čipu nebo stravovací karty. V případě 

zájmu o stravování ve ŠJ vyplní strávník přihlášku, zaplatí poplatek za stravování a u vedoucí 

ŠJ si zakoupí bezkontaktní čip. Cena nového čipu je 120,-Kč; po ukončení docházky se z této 

ceny vrací strávníkům 60,-Kč. Čip je přenosný po celou dobu školní docházky. Prvňáci 

dostávají čip zdarma bez nároku na vrácení peněz. Případné změny (ukončení stravování, 

odchod ze školy, změnu bankovního účtu apod.) je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ. Při ztrátě 

čipu je nutné zakoupit nový. Pokud si strávník čip nebo kartu zapomene, oběd mu bude 

vydán. Stačí při výdeji nahlásit své příjmení.  

Placení stravného 

Stravné se platí zálohově bezhotovostně trvalým příkazem nebo složenkou na účet ZŠ: 

KB-9227710227/0100 k 20. dni v měsíci na následující měsíc, např. v srpnu na září atd. 

Stravuje-li se žák celý měsíc, je nutné zaplatit celou výši zálohy. Bude-li strávník docházet na 

obědy individuálně, je možné zálohu snížit po domluvě s vedoucí ŠJ. V nejnutnějších 

případech je možné zaplatit obědy hotovostně v kanceláři ŠJ. Nebude-li na účtu strávníka 

dostatek peněz, zaniká nárok na stravu a je možné jej ze stravování vyloučit. 

NENÍ MOŽNÉ PLATIT OBĚDY V DEN VÝDEJE. OBĚDY MUSÍ BÝT HRAZENY DOPŘEDU 

Z DŮVODU NORMOVÁNÍ!!! 

POKLADNÍ HODINY: 
Po 6:30 – 8:30, 11:30 – 14:30 St 6:30 – 8:30, 11:30 – 14:00 Pá 6:30 – 8:00, 11:30 – 14:00 
 

Zařazení žáků dle věkových kategorií 

Podle vyhlášky 107/2005 sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových 

norem a finančních normativů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. 

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle zákona 561/2004 sb.§24 

rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Cena oběda se odvíjí od 

věku strávníka. 

Kategorie Věk Cena 
Měsíční platba na 22 

obědů/svačin 

1. kategorie 7 - 10 let 22,- 500,- 

2. kategorie 11 - 14 let 24,- 530,- 

3. kategorie 15 - 18 let 26,- 570,- 

Svačina    15,- 330,- 
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Svačiny pro ZŠ 

Žáci mají možnost využívat nabídku svačin ve školní jídelně. Výdej probíhá o velké 

přestávce formou švédského stolu. Cena 15,-Kč. Svačina se platí a odhlašuje stejně jako 

obědy. Není možné kupovat si svačiny v době výdeje. Svačiny se vydávají na čip nebo 

stravovací kartu, stejně jako obědy. Jejich objednání je možné na webu www.strava.cz nebo 

na objednacím boxu před jídelnou.  

   Přeplatky 

Přeplatky stravného jsou automaticky převedeny na září dalšího školního roku. 

Strávníci, kteří ukončí stravování, např. žáci 9. tříd, se musí osobně odhlásit a přeplatky si 

vyzvednout v kanceláři ŠJ, pokud tak neučiní do konce září následujícího školního roku, 

přeplatek propadne ve prospěch ŠJ. Přeplatky je možné vracet i v průběhu roku v době 

pokladních hodin. Důležité upozornění: zůstatek na kontě strávníka se v průběhu roku 

posouvá na následující měsíc a automaticky jsou z něj hrazeny obědy vždy od prvního dne 

v měsíci. 

Informace o stavu svého konta obdrží každý strávník na požádání v kanceláři ŠJ. 

Objednávky obědů 

Při zaplacení stravného je automaticky navolen oběd číslo 1. Pokud má strávník zájem o 

oběd číslo 2 nebo 3, je třeba si jej objednat. Objednání se provádí den dopředu nejpozději do 

14:00 hodin, a to pomocí čipu/karty na objednacím terminálu v prostorách ŠJ nebo přes 

internetové stránky www.strava.cz. Pokud strávník zapomene čip/kartu lze změnu provést také 

v kanceláři ŠJ. Přístup k internetovému objednávání stravy získáte po vyplnění formuláře 

v kanceláři ŠJ. 

Odhlašování obědů 

  Oběd lze odhlásit do 14:00 hodin předcházejícího dne na terminálu ve ŠJ, přes 

internetové stránky, emailem nebo telefonicky, popř. zanecháním vzkazu na záznamníku ŠJ. 

V nejnutnějších případech je možné oběd odhlásit týž den pouze do 7:00 hodin. Z důvodu 

nemoci lze první den oběd vyzvednout do jídlonosiče. Odhlášky a přihlášky obědů je nutno 

provádět den předem do 14:00 hodin z důvodu uzávěrky objednávek potravin a normování 

stravy na další den. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA NEMÁ POVINNOST AUTOMATICKY ODHLAŠOVAT OBĚDY A SVAČINY  

V DOBĚ VÝLETŮ A ŠKOLNÍCH KURZŮ! STRÁVNÍCI SI JE MUSÍ ODHLÁSIT SAMI! 

                                                                          

V Nymburce dne 22. 8. 2019 

 

 

         Mgr. Jiří Cabrnoch 

                ředitel školy 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/

