
 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace 

 

Řád školní jídelny 

Podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se stanoví podle § 35, odst.2, § 121 odst.1 a § 123 

odst.5 zákona č. 561/2004 Sb. a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 od.2 školského zákona 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY  

takto: 

Telefon: 541 220 576 

Úřední hodiny: Po-Pá 7:30-15:00 hod. 

(případné změny aktuálně na vývěsce kuchyně a jídelny ZŠ)  

Pedagogický 

dozor: 

zpracován a vyvěšen v jídelně 

Výdej jídel: od 11:30 do 14:00 

(případné změny aktuálně na vývěsce, pokud to vyžaduje provoz 

školy - akce, zkrácené vyučování atd.) 

 

ORGANIZACE PROVOZU 

1. Přihlášení žáků na základě vyplněné přihlášky ke stravování  

2. Způsob platby: převod z účtů, trvalý příkaz, (způsob je dohodnut osobně u vedoucí 

ŠK)  

3. Odhlášení a přihlášení obědů - telefonicky nebo osobně, DEN DOPŘEDU do 12:00  

4. Výdej obědů pro NEMOCNÉHO ŽÁKA nebo ZAMĚSTNANCE ŠKOLY je možný 

jen PRVNÍ DEN jeho nepřítomnosti ve škole. Viz. vyhl.č. 107/2005 Sb. Žákům a 

zaměstnancům školy se poskytuje stravování JEN PO DOBU jejich 

PŘÍTOMNOSTI ve škole a pouze NA MÍSTĚ (NE DO JÍDLONOSIČŮ) 

(Sb.zákonů č.561/2004). Výdej obědů do jídlonosičů: 11:00 - 11:30  

5. Do jídelny vstupují strávníci v přezůvkách nebo v návlecích na obuv 

6. V jídelně není povoleno používat strávníkům: mobilní telefony, pořizovat audio, 

video, foto záznamy,  

7. Do jídelny nevstupují osoby, které tam nejsou oprávněny pobývat (nejsou strávníky 

nebo zaměstnanci školy) 

8. Způsob výběru a volby mezi 2 druhy jídel je podrobně vyznačen u objednávacích 

terminálů ve škole a jídelně 

9. Se souhlasem vedení školy a hygienika se smí v jídelně ZŠ stravovat také cizí 

strávníci. Doba výdeje jídel do jídlonosičů pro tuto skupinu je od 11:00 do 11:30  

10. V případě, že žák nemá čip, vyzvedne si náhradní doklad u vedoucí stravování v 

době od 7:30 – 11:30. Pracovnice kuchyně v době výdeje tyto služby z provozních 

důvodů nezajišťují 

 

V Brně : 29.8.2015                                                                       Přemysl Jeřábek  

                                                                                                         ředitel školy 


