
Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace

PLATBY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Číslo jednací                         Skartační znak     /2019                                                        A10

Vypracoval: RNDr. Michaela Bubíková, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu.

Obecná ustanovení:

Na základě ustanovení zákona č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění zákona 557/2004 Sb vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je
součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní jídelny, je
závazný pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance ZŠ a MŠ a má informativní funkci pro rodiče.
Prokazatelné seznámení rodičů a zaměstnanců s tímto řádem provede vedoucí školní jídelny
při přihlášení ke stravování. 
Školní jídelna se řídí zákonem 561/2004 Sb. a vyhl. 107/2005, dále 107/2008 Sb. o školním
stravování a  vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a vyhl. 410/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a školských zařízení.
Podle ustanovení §119 zákona č.561/ 2004Sb. bude školní jídelna zajišťovat také stravování
zaměstnancům školy a to za úplatu.

1. Přihlašování a odhlašování:

Ve školní jídelně je určena ředitelem školy vedoucí stravování p. Nohelová Věra.
Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů
a stížností týkajících se školního stravování.
Přihlašování  a  odhlašování  dětí  ve  ŠJ  je  prováděno  na  základě  oznámení  rodičů  dítěte
nejméně  jeden  den  předem  osobně  nebo  telefonicky. V případě  náhlé  nepřítomnosti  si
strávník může vyzvednout oběd do jídlonosiče od 12:00 hod. do 13:00 hod. (ZŠ) a od 11:00
hod. do 11:20 hod. (MŠ) příslušného dne. Jídlo v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě. 
Pokud je dítě celý týden nemocné, je v pondělí automaticky zapsané ke stravování. 
Přihlášku ke školnímu stravování  vyplní  písemnou formou zákonný zástupce  při  zahájení
stravování dítěte. Přihlášku k závodnímu stravování vyplní zaměstnanec.

2. Stanovení výše úplaty ve školní jídelně:

MŠ: 3-6 let 37,- Kč
         7 let    41,- Kč       

ZŠ: 7-10 let 24,- Kč
11-14 let 26,- Kč

Cizí strávníci 60,- Kč
Zaměstnanci 26,- Kč

V době nemoci a prázdnin nemá dítě nárok na zlevněnou stravu, oběd je možné odebrat za 
plnou cenu 60,-Kč.



3. Podmínky úplaty:

Úplata  je  prováděna  zálohově  do  25.  dne  předchozího  měsíce  na  účet  školní  jídelny
2698429309/5500 dle předem daného rozpisu.

Po  projednání  se  zřizovatelem  se  činnost  ve školní  jídelně  v době  všech  prázdnin  může
přerušit.
Vyúčtování probíhá po skončení školního roku, v červenci. 
V případě neuhrazeného stravování déle jak 1 měsíc, bude rodič upozorněn a strava nebude
poskytnuta do doby poukázání dlužné finanční částky škole. 

4. Závěrečná ustanovení:

1.   Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutární orgán školy.

2.   Pověřený zaměstnanec: vedoucí stravování p. Nohelová Věra.

V Kobylnicích, 28.8.2019                                                                RNDr. Bubíková Michaela
                                                                                                  ředitelka školy


