
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ MOUTNICE 
Dle vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 /zákon č. 561/2004 Sb./ 

 

1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, ZŠ a zaměstnance obou zařízení.   

Žáci a zaměstnanci jsou řádně přihlášení. 
 

2. Poplatky za stravné se hradí na účet číslo: 181607046/0300, VS: číslo přidělí ŠJ    

nebo v hotovosti. Odhlášené obědy se odečítají na konci školního roku nebo 

následující měsíc. 
 

3. Vybíráním poplatků za stravné je pověřena po dohodě s vedením ZŠ Jindra Žáčková. 
 

4. Termíny vybírání stravného v hotovosti: rodiče dostanou rozpis dnů v roce, kdy se 

stravné vybírá. Termíny vybírání jsou vyvěšené na nástěnce v MŠ, ve školní družině a 

jsou umístěné na internetových stránkách ZŠ a OÚ. 

            Stravné je vybíráno v době od 7:00 hod. – 12:00 hod. v budově ZŠ. 

5. Vzhledem k navyšování cen některých potravin a z důvodu změny finančního limitu 

na nákup potravin v návaznosti na vyhlášku ze dne 14. července 2021 č. 272/2021 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů, upravujeme částku za stravování takto: 

 

Celodenní stravování dětí MŠ (přesnídávka, oběd, svačina) 

- Věková kategorie 3 - 6 let ……………………….. 46,- /   11,-   25,-   10,-   / 

- Věková kategorie 7 - 10 let ……………………... 53,- /  13,-   28,-   12,-   / 

Žáci ZŠ 

- Věková kategorie   7 – 10 let………..... 28,- 

- Věková kategorie 11 – 14 let…………. 30,- 

 

- Zaměstnanci ZŠ a MŠ ………….………….. 40,- 

 

6. V případě, že rodiče nezaplatí stravné, má vedoucí stravování možnost 

dítě ze stravování vyloučit. 

 

7. Základní škola není povinna hlásit jídelně nemocné děti. 

 

8. Přihlašování a odhlašování stravy.                                                                           

Přihlásit a odhlásit stravu lze nejpozději do 14:30 hod. předešlého dne:                           

osobně v kanceláři ŠJ                                                                                                              

zavolat nebo napsat sms na telefonní číslo 602 180 134                                                                             

na e-mail jídelna.zsmoutnice@seznam.cz                                                                                                                                                        

Jakoukoliv změnu je strávník povinen včas nahlásit vedoucí ŠJ.                       

V případě onemocnění si strávník může první den nemoci odebrat stravu                     

do jídlonosiče, další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. V případě podezření na 

onemocnění COVID není možné stravu vyzvednout.  

 

mailto:jídelna.zsmoutnice@seznam.cz


Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a od 

druhého dne neodhlášené nepřítomnosti se bude účtovat oběd v plné výši – 91,- Kč 

(režijní náklady + náklady za suroviny k přípravě jídla). 

            Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k přímé spotřebě bez skladování. 

9. Vstup do školní jídelny je povolen od 11:40 hod. a to v doprovodu dospělé osoby.                                                                                                                         

Dohled nad dětmi v době oběda vykonávají vychovatelky nebo asistentky. 

 

10. Přídavky obědů jsou možné pouze po vydání všech řádně přihlášených a vydaných 

obědů. 

 

Jídelní lístek, seznam alergenů a provozní řád jsou k nahlédnutí v MŠ na nástěnce, ve školní 

jídelně ZŠ, na internetových stránkách ZŠ a OÚ. V jídelním lístku jsou uvedeny příslušné 

alergeny. Rodiče jsou povinní sledovat tyto informace a upozornit vedoucí stravování předem 

na případné alergie dítěte. 

Připomínky a dotazy ohledně platby stravného posílejte hospodářce školy                               

na číslo: 602 141 260 nebo na e-mail: hospodarka@skolamoutnice.cz  

Veškeré připomínky týkající se stravování, postupů při stravování a organizace stravování je 

možné sdělit vedoucí stravování na pracovišti, na rodičovských a třídních schůzkách,             

na e-mail jídelna.zsmoutnice@seznam.cz                                                                                            

nebo na telefonní číslo, na které můžete posílat i sms – 602 180 134.  

 

 

V Moutnicích 1. 9. 2022                   Mgr. Milena Emmerová – ředitelka ZŠ a MŠ 

                                                                                     Monika Veithová - vedoucí ŠJ  
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