
 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA–KLÁNOVICE,                                        

Slavětínská 200/46, 190 14 Praha-Klánovice 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny: 

 Určený ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny 

 Je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i 
pro jejich zákonného zástupce 

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován na základě následujících právních předpisů 

 Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon 

 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

 
 

1. Přihlašování strávníků se děje písemně prostřednictvím přihlášky ke stravování, které je 

k vyzvednutí v kanceláři ŠJ nebo ke stažení na webu www.zs-kl.cz. Po přihlášení je žák 

strávníkem tak dlouho, dokud není opět písemně odhlášen, email: jídelna@zsklanovice.cz . 
Pokud zákonný zástupce dítě po ukončení odběru stravy před ukončením 9. ročníku neodhlásí, 

nenese škola odpovědnost za případnou finanční ztrátu, která by tím zákonnému zástupci mohla 

vzniknout. Absolventi 9. ročníku jsou odhlášeni automaticky. 

2. Platba stravného 

 Trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet 7034-2000885389/0800 při platbě je důležité 

uvést variabilní symbol, který obdržíte v kanceláři ŠJ při odevzdání vyplněné přihlášky 

  Pro platbu trvalým příkazem doporučujeme zadat měsíční platby tyto částky: 
              * děti 7 – 10 let … 770,- Kč 

             * děti 11 – 14 let … 814,- Kč 

            * děti starší 15 let … 880,- Kč 

 

 Složením hotovosti na jakékoliv pobočce české spořitelny na účet 7034-2000885389/0800  při 

platbě je důležité uvést variabilní symbol, který obdržíte v kanceláři ŠJ při odevzdání 
vyplněné přihlášky. 

3. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. 

4. Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, v němž dosáhnou 
příslušného věku (školní rok končí 31. 8.). 

 Věkové skupiny strávníků a finanční limit na den  

2 sk . strávníci 7-10 let    35 Kč 

3 sk . strávníci 11-14 let   37 Kč 

4 sk . strávníci 15 a více let   40 Kč 
     Dospělý – pracovník ZŠ  40 Kč 

Případné přeplatky se vrací na účet uvedený na přihlášce ke stravování na konci školního roku 

 

5. Odhlašování stravy 
 

        do 7.30 ráno příslušného dne ,a to buď telefonicky na číslech 281 961 210,  

         731 561 655, SMS 731 561 655 nebo emailem na jídelna@zsklanovice.cz   
                                                                                                                                                                                                      

         do 14.00 předchozího dne přes internet na www.strava.cz, přihlašovací údaje obdržíte při  

         odevzdání vyplněné přihlášky v kanceláři ŠJ 
 

Při neplánované nepřítomnosti se strava do jídlonosičů vydává pouze první den nepřítomnosti a to  

Od 11:00 do 11:30 (u hlavního vchodu do školy zazvoňte na zvonek školní jídelna) 
 

    

6. Provozní doba školní jídelny : 6:00-14:00 

7. Výdej obědů : 11:30-13:45 

   
 

http://www.strava.cz/


8. Všichni účastníci školního stravování jsou povinni řídit se pokyny dozírajícího pracovníka. 

Vstup do jídelny je dovolen pouze v jeho přítomnosti. Povinnosti dozírajícího pracovníka jsou 

stanoveny zvláštním předpisem. Rozpis dozorů je vyvěšen na viditelném místě. 
9. Jídelní lístek je vyvěšen na viditelném místě, rodičům je k dispozici také na webové adrese 

www.zs-kl.cz     

      Charakter stravy  
Výběr ze dvou jídel. Většinou jedno jídlo masité, jedno bezmasé. Salátový bar (nabídka čerstvé 
zeleniny, ovoce a mléčných výrobků). Pro děti s bezlepkovou dietou nabízíme bezlepkové obědy od 
firmy ekolandia (informace v kanceláři ŠJ) 
10. Označení alergenů od 13. 12. 2014 dle nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům. 

11. Každý strávník potřebuje pro výdej oběda čip. Který obdrží v kanceláři ŠJ, při odevzdání 

přihlášky ke stravování. 

12. Cena čipu je pro všechny 121 Kč. Při ztrátě nebo zničení si strávník musí koupit nový u vedoucí 
ŠJ. Platba za čipy probíhá přes školní on-line pokladnu. 

13. Pokud strávník čip zapomene, vytiskne si v terminálu náhradní stravenku. Pokud to nezvládne, 

kontaktuje vedoucí ŠJ. 
14. V prostoru školní jídelny platí zákaz používání mobilních telefonů a obdobných zařízení. 

15. Tento provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě, přístupném rodičům stravovaných 

žáků.  

 
V Praze dne 1.9. 2022 

 

 
*Aktualizováno k 1.10.2022 

 

Eva Fričová, vedoucí ŠJ                 Mgr.Štěpánka Rajová Ph.D. , ředitelka školy 
 

 

http://www.zs-kl.cz/

