
 

                          Provozní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Jimramov 
    

 Školní jídelna je součástí Základní a Mateřské školy Jimramov.                              

Zajišťuje stravování žáků, pedagogických a provozních pracovníků ZŠ, 

dětí MŠ v době jejich pobytu ve škole a cizím strávníkům. Řídí se 

vyhláškou  č.107/2005. 

  

 K vaření obědů pro cizí strávníky má zřízený živnostenský list pro 

hostinskou činnost. Strávníkům, kterým je oběd vydáván do 

jídlonosičů je vymezen čas a prostor pro jejich odběr. 

 

 Podle zákona č.561/2004Sb. jsou stanoveny ve školském zařízení 

podmínky stravování: nový žák musí odevzdat řádně vyplněnou 

přihlášku ke stravování. 

      

 V době prázdnin vaří školní jídelna dle dostatečného počtu 

přihlášených strávníků. 

  

  Výdej obědů: od  10.30-11.00  výdej cizím strávníkům 

                                        od 11.05 výdej žákům 1. stupně ZŠ 

                              od 11.30 výdej dětem   MŠ                                                       

                                        od 12.00 výdej žákům 2. stupně 

 

 Výdej obědů končí pro všechny strávníky ve 13.20 hod.  

 Pedagogický dozor ve školní jídelně je zajišťován dle rozpisu 

ředitelství školy. 

 

 Strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně a přilehlých 

prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu. 

   

 Odhlašování a přihlašování obědů vždy den předem od 7.00 - 13.00 

hod. pracovního dne ve školní jídelně, nebo telefonicky na čísle 

566562515. V případě onemocnění do 6.15hod. 

    

 K odhlášení stravy je vždy třeba stravovací průkaz (karta), do kterého je 

vyznačen odhlášený den. Žák průkazku nosí každý den u sebe. Průkazky 

se odevzdávají vždy ke konci školního roku. Při ztrátě průkazky si 

strávník zakoupí novou za 10,- Kč. 

 

 V době nemoci strávníka je možné si oběd vyzvednout v den 

onemocnění do jídlonosiče v době výdeje stravy. V další dny 



nemoci musí rodiče zaplatit plnou cenu oběda včetně režie. Tohle 

ustanovení platí i u neodhlášení stravy dle nařízení ministerstva 

školství  § 32 zák.č. 39191 Sb. 

    

 Jsou-li přítomni děti ve školní družině v době prázdnin, platí 

             plnou cenu oběda včetně režie. 

 

 Pokud dítě dosáhne v kterémkoliv měsíci školního roku věkovou hranici                  

( školním rokem jsou i prázdniny) 7let a 11let, je zařazeno do vyšší 

kategorie (vyhl. č.107/2005Sb.) 

 

 Platby probíhají dle odebrané stravy zpětně: 

1. V hotovosti vždy od 1. dne v měsíci do 10. v měsíci 

           2. Převodem z účtu k 20. dni v měsíci. 

 

 Každý rodič nebo cizí strávník je povinen účet pravidelně sledovat.       

 V případě nedostatečné hotovosti na účtu je povinen stravné 

zaplatit hotově. 

          

 Sazby stravného:  viz. příloha  

 

 

 

 

 

 

V Jimramově dne 1.1.2023 

 

 

 

Dana Krištofová – vedoucí stravování          Mgr. Michal Budig – ředitel 

školy              

 

 

 

 

 

……………………….                                          ………………………                   

 

 

 



 
 

Jídelníček je sestavován na měsíc dopředu a je vyvěšen ve školní jídelně, 

na webových stránkách školy a v MŠ . 

Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit. 

MŠ dítě do 6 let věku 48,-

přesnídávka 10,-

oběd 28,-

svačinka 10,-

dítě ve věku 7 až 10 let 51,-

přesnídávka 10,-

oběd 31,-

svačinka 10,-

ZŠ stravování žáka ve věku 

7-10 let oběd 31,-

11 - 14 let oběd 34,-

15 - 18 let oběd 36,-

Stravování  cizích strávníků (podléhá DPH)

Cizí strávníci cizí  I.     oběd 75,-

ceny vč. DPH

cizí  II.    oběd 78,-

Ceny jídel
(platnost od 1.1.2023)

Stravování žáků (osvobozeno od DPH):

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, 

ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém 

dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.


