
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 

 Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6 

 Telefon: 235 361 223, e-mail: info@zsverycaslavske.cz, web: www.zsverycaslavske.cz 

Provozní řád školní jídelny 

platný od 1. 9. 2021 

Odpovědný pracovník: Kytková Dáša – vedoucí školní jídelny 

mobil: 777 322 141 (7:00 – 15:00 h) 

telefon: 235 356 505 

e-mail: d.kytkova@seznam.cz 

Stravování je poskytováno v souladu s ustanovením: 

1) vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování a dodržování metodiky spotřebního koše, 

2) vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 

vyhlášky 602/2006, 

3) závodní stravování se řídí zákoníkem práce 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, 

prováděcím předpisem je vyhl.84/2005 Sb., 

4) nařízení číslo ES 852/2004 o hygieně potravin, 

5) zákona číslo 561/2004 Sb. školský zákon, 

6) zákona číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Školní jídelna slouží ke stravování žáků (školní stravování) a zaměstnanců školy (závodní 

stravování). 

V tomto školním roce je zvýšená pozornost na hygienu, mytí a dezinfekce rukou, ochranu 

dýchacích cest. 

Výdej obědů probíhá v době:  11:00 - 14:00 h 

 do 11:00 pro nemocné děti, pouze 1. den nemoci 

Na další dny nemoci jsou rodiče povinni obědy odhlásit. 

Obědy je možné odhlásit: 

• e-jídelníček, číslo jídelny 11103 

•  telefonicky nebo SMS do 8:00 hod. ráno 

V případě, že není oběd odhlášen, jedná se o neoprávněné čerpání, které může vést k vymáhání 

režijních nákladů spojených s přípravou oběda. 
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Ceny obědů: 

1. kategorie (7 – 10 let) 30,- Kč (měsíčně 600,- Kč) 

2. kategorie (11 – 14 let) 32,- Kč (měsíčně 640,- Kč) 

3. kategorie (nad 15 let) 33,- Kč (měsíčně 660,- Kč) 

Potraviny jsou hrazeny rodiči, věcné a mzdové náklady jsou hrazeny z dotací.  

• Strávníci si zakoupí magnetický čip za 130,-Kč u vedoucí ŠJ. 

• účet školy 3030061 / 0100  

• var. symbol má žák přidělen 

• spec. symbol 111 (stravné) 

Přeplatky za stravné se vrací automaticky strávníkům, kteří končí – ostatním na požádání 

vedoucí ŠJ na začátku letních prázdnin. Ostatní přeplatky se převádí do dalšího školního roku. 

JÍDELNÍČEK na další týden je uveřejněn vždy ve čtvrtek na webových stránkách školy. 

V Praze 1. 9. 2021 Mgr. Helena Patáková v. r. 

 ředitelka školy 

 


