
Řád školní jídelny ZŠ Mokrá - Horákov 
 

 

 

 

(1) Ve školní jídelně (dále jen ŠJ) se stravují výhradně žáci a zaměstnanci ZŠ Mokrá. Cizí 

strávníci odebírají stravu pouze do jídlonosičů. Mateřským školám je strava vydávána ve 

várnicích. Dietní strava je odvážená v popsaných jídlonosičích pro každé dítě zvlášť. 

 

(2) Všichni strávníci musí být ke stravování přihlášeni u vedoucí ŠJ a musí mít zaplaceno 

stravné. 

 

(3) Stravné se platí za všechny vyučovací dny zálohově převodem z účtu vždy k 15. dni 

předchozího měsíce. Složenkou mohou platit pouze cizí strávníci. Vyúčtování stravného se 

provádí k 30. 6. (převody přeplatků na účty v srpnu). 

 

(4) Čip k vyzvedávání, objednávání a odhlašování stravy si zakoupí strávník čip za částku 

115,-Kč při přihlášení ke stravování. V případě ztráty čipu je strávník povinen uhradit jeho 

cenu. V případě nefunkčnosti čipu (opotřebení) je čip vyměněn zdarma.  Čip používá strávník 

po celou dobu období stravování. Po ukončení stravování se čip vrátí vedoucí ŠJ. 

 

(5)  Obědy mohou strávníci odhlásit u vedoucí ŠJ do 13.30 hod. předcházejícího dne osobně, 

telefonicky (tel.č.515537184), e-mailem (mikulaskova@zs.mokra.cz) nebo na www.strava.cz 

po zadání čísla jídelny 3776, uživatele (= variabilní symbol strávníka) a hesla (nahlášené 

strávníkem při přihlášení ke stravování) 

 

(6) Strávník je po přihlášení ke stravování povinen odebrat všechny obědy, odhlašuje se       

v době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole, na pracovišti. Nelze odhlašovat obědy podle 

jídelního lístku. 

 

(7) Rodiče nemocného žáka školy mohou vyzvednout stravu v první den nemoci do                     

jídlonosiče, vstup do jídelny je pouze zadním vchodem v době od 11.30 do 13.30 hod. Další 

dny nemoci nemá žák nárok na obědy dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování. V tyto 

dny mohou stravu odebírat pouze za cenu cizího strávníka a po dohodě s vedoucí ŠJ. 

 

Vzdělávání distančním způsobem: 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování ( za dotovanou cenu) i 

žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena 

karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. 

Výdej jídla se provádí formou výdejního okénka, v době od 11.30 do 13.30 hod. (zadní 

vchod do jídelny). 

 

(8) Obědy se ve ŠJ  vyzvedávají  v době od 11.30 do 13.45 hod. Strávník zkonzumuje stravu 

v jídelně (nevynáší ji z jídelny – ani ovoce, jogurty, dezerty aj.). 

 

(9) Odpadky z ovoce (kompotů) odevzdá strávník do připravené nádoby, která je umístěna u 

okénka s  použitým nádobím. 

 

http://www.strava.cz/


(10) Úklid v jídelně po dobu výdeje stravy zajišťuje pomocná kuchařka, která je určena na 

úklid skladových prostor a chodeb v kuchyni. 

 

(11) Pedagogický dozor dle rozpisu ve školní jídelně vydává dětem pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním řádu Školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších 

nezbytných organizačních opatření. 

 

(12) Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi 

druhy toxikománií. 

 

(13) Děti jsou povinny udržovat v pořádku a nepoškozovat předměty tvořící zařízení ŠJ. Šetří 

zařízení a vybavení jídelny. Okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku ve ŠJ 

pedagogickému dozoru v ŠJ. 

 

(14) Od 10 .9. 2020 do odvolání je povinnost nošení ochrany nosu a  úst ( rouška, šátek) ve 

vnitřních prostorách školní jídelny. Při konzumaci jídla si může strávník roušku odložit a po 

konzumaci opět nasadit. 

 

(15) Od 5. 10. 2020 upravujeme provoz stravovacích služeb – rozestupy mezi stoly, 

prodloužení dob. výdeje, omezení počtu strávníků v jednotlivých časových úsecích výdeje 

jídla. 

 

(16) Při vstupu do jídelny je umístěna dezinfekce na ruce ANTI-COVID. Při výdeji obědů 

jsou dodržovány rozestupy alespoň 2 metrů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou 

si ani příbory. Vše je připraveno pověřenou pracovnicí školní jídelny. 

 

(17) Při nedodržení ustanovení tohoto řádu může být strávník ze stravování školní jídelny 

vyloučen. 

 

 

 

 

V Mokré dne: 5. 10. 2020 

 

 

 

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

              vedoucí ŠJ                                                                      ředitel školy 

 


