
ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011

Provozní řád školní jídelny

Kontaktní osoba:      D. Fajtová, vedoucí  stravování 
Telefon:        415 741 012

Provoz školní jídelny řídí vyhláška 170/2008 Sb. o školním stravování, vyhl. 430/2001 Sb. o 
závodním stravování, vyhl. 602/2006 Sb. a nařízení EP a Rady č. 852/2004 o hygienických 
požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě výživových, finančních 
norem a dodržováním spotřebního koše.

• Výdejní doba obědů:     12,00 – 14,00 hod, v době prázdnin se nevaří.
• Ceny obědů pro jednotlivé kategorie  od 1.9.2018 :         

žáci    7  – 10let        24,- Kč
žáci    11 – 14let       26,- Kč
žáci    15 let a více    28,- Kč

• Zaměstnanci školy mají cenu stanovenou zákonem 25/2000Sb. a vnitřní směrnicí.
• Platby stravného se provádí:    

bankovním převodem:  (variabilní symbol bude po odevzdání  přihlášky novým 
strávníkům přiřazen)
hotově: pondělí    7,00 – 8,00 hod  a 12,00 – 14,00 hod

středa      7,00 – 8,00 hod  a 12,00 – 14,00 hod
• Obědy lze odhlásit: 1den předem do 14,00hod. u vedoucí ŠJ, na webových stránkách školy,

na tel. čísle:  415 741 012
• V době nemoci je povinností strávníka si oběd odhlásit do 7,00hod. A pouze první den 

nemoci mu bude vydán do jídlonosiče (pokrm je nutné spotřebovat do 14,00hod.). Další dny
nemá strávník nárok na odebrání dotovaného oběda.

• Každý strávník musí mít čip. Pokud čip zapomene, ved. ŠJ mu PO kontrole plateb zapůjčí 
na 1 oběd náhradní čip.

• Pedagogický dozor:
zajišťuje pořádek, kontroluje odnášení pokrmů a pití, v případě úrazu zajistí přivolání 
první pomoci (telefonem u vedoucí ŠJ) a neprodleně informuje zákonného zástupce 
žáka, úraz zapíše do knihy úrazů, kontroluje i prostranství před východem ze školní 
jídelny, zajistí zvednutí židlí.

• Vychovatelky školní družiny vykonávají dozor u svého oddělení.
• Povinností strávníka je odevzdat použité nádobí na určené místo.
• Všichni strávníci se stravují výhradně v jídelně v souladu s pravidly společenského chování. 
• Všichni žáci i žáci gymnázia používají při vstupu do školní jídelny návleky (přezůvky).
• Dotazy, podněty, připomínky a stížnosti řeší vedoucí ŠJ nebo ředitel školy.
• Jídelní lístek na další týden je vyvěšen na nástěnce vždy v pátek a na webu školy.                 

Mgr. Martin Hnízdil
ředitel ZŠ a MŠ, Žatec,

Jižní 2777, okres Louny

___________________


