
Základní škola a mateřská škola Syrovice,  

okres Brno - venkov, "příspěvková organizace" 

Syrovice 152, 664 67   

 
 

 

IČO: 750224063, zápis v rejstříku KS Brno od 3. 9. 2003 pod spisovou značkou  Pr 1324                                                            1 

 

 
 

Vnitřní provozní řád – školní jídelna  

Spisový znak: 2021-ŠJ3 Účinnost od: 1. 9. 2021 

Změny, dodatky: 1. 9. 2021, 1. 3. 2022 Skartační znak:  

 
 

Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Syrovice zajišťuje stravování: 

- pro děti, žáky a zaměstnance příspěvkové organizace 

- pro cizí strávníky v doplňkové činnosti 

- pro děti a zaměstnance mateřské školy Sobotovice 

 

1. Přihlašování ke stravování 

Ke stravování se strávníci řádně přihlásí vyplněním přihlášky ke stravování, která slouží 

zároveň jako podklad pro vedení školní matriky školského zařízení. 

 

2. Odhlašování stravy 

Odhlašování stravy je možné emailem jídelna@skolasyrovice.cz, telefonicky na telefonním 

čísle 724 921 502 v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hod nebo prostřednictvím internetu. 

Zákonní zástupci dítěte, které onemocnělo, nebo z jiného důvodu nebude odebírat jídla, jsou 

povinni své dítě řádně odhlásit, jinak se nahlášená jídla dále započítávají. Je nutné odhlásit 

jídlo přímo v ŠJ, omluva absence ve škole nestačí. Nárok na stravu -  strávník má nárok na 

jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení. Neodhlášené a neodebrané jídlo je 

zúčtováno a není za něj poskytována náhrada. Výdej do jídlonosičů pouze v první den 

nemoci. Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.  Školní jídelna 

zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá 

škola zodpovědnost. 

 

3. Ceny stravného 

Strávníci jsou zařazeny do věkových skupin dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, příloha č. 2. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém dosahují 

věku podle bodů 1-4. 

Ceny stravného s platností od 1. 3 2022 
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Kategorie Přesnídávka/Kč Oběd/Kč Svačina/Kč Celkem/Kč 

Do 6 let 9 26 9 44 

7 letí MŠ 11 27 10 48 

6 letí přípravná třída  26  26 

7 letí přípravná třída  27  27 

7 – 10 let ZŠ  27  27 

11 – 14 let  29  29 

Zaměstnanci  36  36 

 

 

    

4. Úhrada stravného 

Stravné se platí dopředu zálohou a odhlášené obědy se odpočítávají.  

Vyúčtování stravného se provádí:  

- vždy k 31. 7. příslušného roku 

 

 

Forma úhrady: 

- hotově 

Do desátého dne v měsíci v kanceláři školní jídelny v době od 8:00 – 11:00 hod (po dohodě 

s vedoucí ŠJ). 

- inkasem 

Desátého dne v měsíci ve prospěch účtu školy č. 50016-4055246399/0800. 

- jednorázovým převodem 

Do desátého dne v měsíci na bankovní účet školy č. 50016-4055246399/0800 pod svým 

variabilním symbolem (VS), který má každý strávník přidělen. 

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu 

vyloučeni ze stravování.  U dětí MŠ může být dán podnět k rozhodnutí o ukončení 

předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb. 

 

5. Vydávání stravy 

Výdej obědů ve ZŠ: 11:30 hod. - 13:45 hod. 
První den nemoci si rodiče žáků ZŠ mohou odebrat oběd do jídlonosičů ve školní kuchyni od 
10:45 hod – 11:00 hod. nebo ve školní jídelně od 11:15 – 11:30 hod., 12:00 – 12:30 hod. 
 
Výdej obědů v MŠ: dopolední svačina: 8:45 hod. – 9:15 hod., oběd: 11:45 hod. – 12:15 hod., 
odpolední svačina 14:15 hod. – 14:30 hod. 
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První den nemoci si rodiče žáků MŠ mohou odebrat oběd a náhradu za svačiny do jídlonosičů 
ve školní kuchyni od 10:45 hod – 11:15 hod.   
 
Odběr do Sobotovic v 11:00 hod. 
Odběr do jídlonosičů – doplňková činnost – cizí strávníci - od 11:00 do 11:30 hod. 
 
 
 

6. Dozory 

Dozor nad žáky ve školní jídelně vykonávají pedagogové dle rozpisu ředitelky školy.  

Pedagogický dozor dohlíží na příchod žáků do jídelny, jejich chování při stolování, odnášení 

použitého nádobí a následný odchod z jídelny. Děti a žáky nenutí k dojídání jídla. Dbá na 

bezpečnost strávníků, upozorňuje personál na možné nebezpečí z hlediska hygieny a 

bezpečnosti.  

 

7.  Prázdniny a jiná volna 

V době vánočních prázdnin a hlavních letních prázdnin je provoz školní jídelny podřízen 

provozu v MŠ. 

 

8.  Kontrola 

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka školy nebo jí pověření pracovníci. 

 

9.  Účinnost 

Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. 9. 2021 

 

 

 

V Syrovicích dne 1. 9. 2021                              Mgr. Markéta Beránková 

                                          ředitelka školy 

 


