
VNITŘNÍ  ŘÁD   ŠKOLNÍ   JÍDELNY 

PRO VÝDEJNY ZŠ 
 
 Školní jídelna při Mateřské škole Dolní |Benešov, Osada Míru ,příspěvková organizace, 

zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců naší mateřské školy na Osadě Míru a v Zábřehu, 

Základní školy v Dolním Benešově a Základní a Mateřské školy v Kozmicích. 

 

Za provoz školní jídelny odpovídá vedoucí školní jídelny, p. Hana Seidlová, tel.553 651 193, 

e-mail dbjidelna@volny.cz. 

 

Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle předpisů pro 

školní stravování. Je uchována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy 

pokrmů a spotřební koš.  Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, 

zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb,mléka,luštěnin a dalších potravin 

v rámci spotřebního koše, který se měsíčně vyhodnocuje.  
 

Stravování dětí v ZŠ 

Dítě je po odevzdání přihlášky nahlášeno na stravování pro celý školní rok, obdrží čip a 

informace ohledně internetového odhlašování. Dítě má nárok na jedno dotované  jídlo pouze 

v době docházky do školy (ne o prázdninách, ředitelském volnu a v době nemoci).První den 

nemoci má dítě na oběd nárok, může jej vyzvednout do jídlonosiče. Neodhlášený oběd 

v nepřítomnosti bude účtován za plnou cenu včetně režií. 

 

Obědy se vydávají v souladu s provozním řádem ZŠ. 

 

Odhlašování dítěte: provádí se 1. Na internetových stránkách MŠ Dolní Benešov, 2. U 

vedoucí školní jídelny, 3. Děti ZŠ Dolní Benešov, Nádražní  přes odhláškový terminál ve 

výdejně, a to vše 24 hodin předem, nebo ten den telefonicky od 6-6,30. Neodhlášená  ani 

neodebraná strava propadá bez nároku na náhradu. Při ukončení stravování (mimo 9.třídu) je 

nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ. 

 

Cena stravy:děti jsou členěny dle věku, 1.sk   7 – 10 let 

                                                                  2.sk 11 – 14 let 

                                                                  3.sk 15 a více,sem patří i zaměstnanci a cizí strávníci 

Každé skupině je vyhláškou určen finanční limit. Cena oběda se musí vejít do tohoto limitu a 

je závislá na cenách potravin. 

 

Placení stravného: úplata za stravné se provádí měsíčně: 

- Děti a cizí strávníci platí jednorázovým příkazem měsíčně nebo dle domluvy. 

Uhrazeno musí být do 15. Vyúčtování 2 x ročně. 

- Zaměstnanci jsou účtováni  jednorázovou fakturou na ZŠ.  

Přesné informace o cenách a platbách dostávají rodiče v Pokynech na začátku 

školního roku. 
 

Při neuhrazení stravného ani po písemném upozornění bude dítě ze stravy odhlášeno a 

ŠJ bude částku vymáhat u zaměstnavatele nebo soudní cestou. 
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