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                             STRAVOVÁNÍ 
 
 

                                                                                                                  Účinnost od: 1. 9. 2017 
 
       I.  Organizace stravování  
 

a) stravování dětí a žáků je zabezpečeno denně školní jídelnou - výdejnou v budově 

školy 

b) strava se vydává ve všech dnech školní výuky, pokud není v mimořádných případech 

včas oznámeno jinak 

c) žáci MŠ mají právo denně na odběr oběda a svačin, žáci ZŠ a SŠ mají právo denně na 

odběr oběda 

d) každý strávník (zákonný zástupce) je povinen vyplnit Zápisník lístek do školní jídelny 

na aktuální školní rok  

e) dopolední a odpolední svačiny jsou k dispozici i pro žáky ZŠ a SŠ 

f) pro děti a žáky je zajištěn celodenní pitný režim, nápoje jsou v konvicích, které jsou 

připraveny v jídelně 

g) vydávání stravy se řídí Rozvrhem školní jídelny na daný šk. rok  

h) jednou měsíčně je ředitelem zařízení schvalován jídelníček obědů a jednou týdně 

jídelníček svačin, který sestavuje  pracovník jídelny, jídelníček je vyvěšen v jídelně,                   

na nástěnce u hl. vchodu školy a na nástěnce v pavilonu J4 

 

II. Ceník a úhrada za stravu 

 

a) výši úhrady za školní stravování  stanovuje ředitel školy, zákonní zástupci jsou                      

o změnách včas  písemně informováni 

 

cena jednoho oběda je stanovena dle platné přílohy Smlouvy na odběr obědů                    

ze  ZŠ Bezručova :  

 

žák MŠ  3-6   let       21,- Kč 

žák ZŠ   7-10 let        22,- Kč 

žák ZŠ   11 – 14 let    24,- Kč 

žák ZŠ   nad 15 let     26,- Kč 

žák SŠ                                         37,- Kč 

zaměstnanci            55,- Kč 
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cena jedné svačiny : 

žák MŠ     10,- Kč 

žák ZŠ, SŠ       12,- Kč  

b) strava se hradí zálohově ve výši stanovené v Ceníku školy do 5. dne každého měsíce  

c) zálohové platby za stravování jsou bezhotovostní - převodem na účet                                         

č. 35-331140227/0100  

d) pracovník jídelny vede evidenci přihlášené i odhlášené stravy 

e) vyúčtování rozdílů se provádí dvakrát za školní rok, k 31.1. a k 30.6. daného roku 

f) v případě neuhrazení zálohové platby se, po předchozím upozornění zákonného 

zástupce, strava žákovi přestane poskytovat 

 

III.  Odhlašování stravy 

 

a) změny v nahlášených obědech musí zákonný zástupce žáka provést  osobně                        

nebo telefonicky ve školní jídelně  na  tel. čísle 722 969 195. 

Oběd lze odhlásit  den předem  do 10:00 hodin . 

Svačinu lze odhlásit do 8:00 hodin v den absence  žáka/dítěte. 

b) v případě  neočekávané nepřítomnosti žáka má strávník (zákonný zástupce) právo                

si v první den nepřítomnosti odebrat oběd domů ve vhodných nádobách – jídlonosiči 

v prostorách jídelny od 11:00 do 11:15 hod. 

c) pokud není oběd první den nepřítomnosti odhlášen nebo vyzvednut propadá                         

bez náhrady 

d)  od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole je strava odhlášena 

 
 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 23. 8. 2017                   PhDr. Jarmila Karpašová 

              ředitelka školy  
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