
Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková 

organizace, Masarykova 167, Hrušovany u Brna, 664 62 

 

 

Provozní řád školní jídelny 
 

Adresa: Masarykova 167, Hrušovany u Brna, 664 62 

Telefon: 547 236 219 

e-mail: jidelna@skolahrusovany.cz  

 

Vedení: vedoucí ŠJ: Bc. Jana Houserová  

e-mail: houserova@centrum.cz         

               

 

1) Zásady provozu 

 

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.,   

hygienickými předpisy,  bezpečnostními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a  

zákonem o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 ve znění…18/2004. Školní 

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

stanovenými vyhláškou. 

 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo v ředitelně 

školy. 

 

2) Provoz školní jídelny 

 

Výdejní doba pro děti a zaměstnance  dle rozvrhu obvykle            11:40  – 13:25 hod. 

Do jídlonosičů                                       11:40  – 13:30 hod.         

   

                                                                                                                                            

Výdej oběda do jídlonosičů povolí vedoucí školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit 

stravování nemocného žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. 

 

3) Chování ve školní jídelně 

 

V prostoru jídelny se všichni strávníci řídí Vnitřním řádem školní jídelny. 

 

4) Výše stravného 

 

Výše stravného je určena předpisem ředitelky školy, v základních kategoriích činí: 

 

a) základní škola 

    7 – 10 let        29,- Kč 

  11 – 14 let        31,- Kč 

b) zaměstnanci školy 31,- (dotace z FKSP je  25,-) 

c) cizí strávníci   52,- 
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5) Placení stravného 

 

Stravné se platí inkasním způsobem vždy k 25. v měsíci. 

Noví strávníci si mohou příslušné instrukce k platbě vyzvednout v kanceláři školní jídelny. 

Je možné platit také převodem z účtu, nebo složenkou na účet školní jídelny 

 č. 19 – 2028417309/0100 u Komerční banky. Konstantní a variabilní symbol pro placení 

sdělí vedoucí školní jídelny.      

 

6) Přihlášky ke stravování 

 

Je možné vytisknout z webových stránek školy (www.skolahrusovany.cz).  Osobní 

vyzvednutí je možné v kanceláři školní jídelny denně od 7:30 do 11:30 hodin. Strávník má 

však nárok na oběd až po plném uhrazení předepsané částky ceny oběda. 

 

Školní jídelna vaří denně jedno hlavní  jídlo.  

 

7) Odhlášky ze stravování 

 

Na přechodnou dobu (v případě nemoci) je možno odhlásit oběd osobně nebo telefonicky 

v kanceláři školní jídelny (tel. č. 547 236 219) v době od 7:30 do 11:30  hodin vždy 

nejpozději den předem.  Další možnost odhlášení je přes email školní jídelny 

jidelna@skolahrusovany.cz, E- stravu  nebo přes Edookit. 

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního 

vyučování. První den neplánované nepřítomnosti dítěte nebo žáka se považuje za pobyt ve 

škole také a strava je poskytována za obvyklou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti žáka 

v základní škole nelze stravu odebírat.  

Trvalé odhlášení ze stravování se provádí osobně v kanceláři nebo písemně (email, Edookit). 

 

8) Stravovací čip 

 

Výdej obědů je prováděn prostřednictvím stravovacího čipu, který si každý strávník zakoupí 

při počátku stravování za poplatek 120,- Kč u vedoucí školní jídelny. Tento čip je platný po 

celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození čipu  je nutno zakoupit čip náhradní.  

Pokud strávník zapomene stravovací čip, nahlásí to vychovatelce nebo vedoucí školní jídelny. 

Oběd mu bude vydán. 

 

 

9) Neuhrazení stravného 

 

Pokud nejsou obědy uhrazeny ve stanoveném termínu, následující den nebude oběd vydán. 

 

10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna 

 

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O těchto termínech 

strávníci budou s předstihem  informováni.  

 

 Pokud je žák na škole v přírodě, výletě nebo na jiné školní akci, obědy odhlašuje třídní učitel.  
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11) Jídelní lístek   

 

Jídelní lístek a ostatní informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy 

www.skolahrusovany.cz . 

 

Jídelníček je dále možné sledovat na  E- strava.cz., nebo ve vestibulu školy na nástěnce ŠJ. 

 

12) Stravování v době karantény a distanční výuky 

 

Ustanovení § 184 a školského zákona  stanoví, že pokud z důvodu nařízení mimořádného 

opatření, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není 

možná přítomnost většiny žáků nejméně z jedné třídy, májí žáci nárok na dotovaný oběd. 

 

Dotazy a připomínky je možné  řešit  přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí ŠJ. 

 

 

Předchozí Provozní řád ze dne 1. 3. 2018 včetně následujících dodatků se ruší. 

 

Tento Provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 12. 11. 2021. 

 

 

 

V Hrušovanech u Brna dne 12. 11. 2021                                           Mgr. Jarmila Motlíčková 

 ředitelka školy 

 

 

 

 

 

   Bc.  Jana Houserová 

                                                                                                           vedoucí školní jídelny 
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