
Školní jídelna ZŠ a MŠ  BENEŠOV NAD ČERNOU 
Benešov n. Černou 100, 382 82, tel. 380 322 159, jidelna@zsbenesovnc.cz 

 

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY (stanoven v souladu se zněním vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování) 

 

 FORMA PLATBY:  HOTOVĚ v kanceláři školní jídelny od  7.00 – 16.00 hod. nejpozději  první dva pracovní dny v měsíci, ve 
kterém se bude žák stravovat. Lze hradit i poslední den předchozího měsíce do 15.30hod.(případné změny budou vždy 
oznámeny). V případě, že stravné nebude včas a řádně uhrazeno, může být strávník vyloučen ze stravování. 

 Přihlášku odevzdají i žáci, kteří se případně začnou stravovat během roku, nebo budou mít stravu jen v určitých dnech. 
Stravu lze dokupovat denně do 7.15 hod. 

 Odhlašování obědů: den předem do 14. hod., nejpozději v aktuální den do 7.15 hod. na tel. 380 322 159, osobně v jídelně 
nebo kdykoliv emailem jidelna@zsbenesovnc.cz  s uvedením jména, třídy, data odhlašovaných dnů.  

   Pokud dítě náhle onemocní a odhláška na tento den již nemůže být přijata, má rodič nárok si zaplacený oběd vyzvednout do 
přinesené čisté neskleněné nádoby od 10.45- 11.00 hod. Takto vydaná strava je určena k okamžité spotřebě. Nárok na 
dotovaný oběd je pouze v první den nemoci dítěte, další dny musí být řádně odhlášeny. Je nutné  v nepřítomnosti žáka 
odhlašovat stravu, jinak je žák stále přihlášen a oběd účtován. Pokud je žák ve škole, obědvá v jídelně, jídlo si nelze odnášet. 

 Ukončení stravování: rodiče nahlásí vedoucí ŠJ tuto skutečnost a vyrovnají pohledávky. 

 Výdej obědů: 11.00 - 11.35 hod., 12.00 - 12.40 hod., 13.00 - 13.25hod. 
    Pokud žák sní celý oběd, je umožněn přídavek, cena oběda zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj a dezert (moučník, ovoce, 

mléčný výrobek, chléb s pomazánkou, zeleninu), který je podáván o velké přestávce jako „svačinka“. 

  Cena oběda:  

 

 Přeplatky za odhlášené obědy se převádí do následného měsíce. 

 Placení obědů na září 2020: 24.8. - 2.9.  7.30 – 12.00 hod. 

 Oznámení odhlášek na poslední dva vyučovací  dny v prosinci je do 21.12.2020.  
 

STRÁVNÍCI JSOU POVINNI se chovat v jídelně ohleduplně a řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, kuchařek a 
pedagogického dozoru. 

                                                                                               Marie Juhaniaková  vedoucí ŠJ 

 

PŘIHLÁŠKY JE NUTNÉ ODEVZDAT V OBDOBÍ 20.8. – 31.8. 2020 v čase 7.30 – 12.00 hod. 
 

..………………………………….…….……………..    ZDE ODSTŘIHNOUT    ………….……….…………………….…………………….. 
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/21 – ZŠ 
 

 
Od uvedeného data je žák přihlášen ke stravování. Pokud se v některém dnu nebude stravovat, je nutné jej 
odhlásit!  
Beru na vědomí, že žák nedostane oběd, který nebude zaplacen ve stanovených dnech a také, že bude účtován 
oběd, který nebude odhlášen.  
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s pokyny ke stravování a provozním řádem školní jídelny. 

 

Potvrzuji správnost uvedených údajů. Souhlasím, že výše uvedené údaje budou použity do matriky školní jídelny v souladu 
s vyhláškou č. 364/2005 Sb., §2 o vedení dokumentace a nařízením EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů. 

 
 
V …………………………..……….. dne…………..……………..                                    …………………………………………… 
                                podpis zákonného zástupce 
 

II.kategorie (žáci 7-10 let) 21,- Kč  za  oběd Cena se může během roku změnit. 
Pro určení ceny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne 
příslušného věku. 

III.kategorie (žáci 11-14 let) 23,- Kč  za  oběd 

IV.kategorie (15 a více let)  25,- Kč  za  oběd 

Jméno a příjmení žáka:     
Třída:  Datum narození:  
Jméno a příjmení 
zákonného zástupce: 

 Kontaktní 
telefon: 

 

Přihlašuji žáka ke stravování od: (uveďte datum, kdy bude žák poprvé obědvat)  

mailto:jidelna@zsbenesovnc.cz
mailto:jidelna@zsbenesovnc.cz

