
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra Brože 

Chvaleč, okres Trutnov 

Chvaleč 66, 542 11 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny 
 
Školní jídelna se nachází v budově MŠ Chvaleč 

 

 
Provoz školní jídelny se řídí: 

 

- Zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) 

- Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování  

 

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

 
- Strávníci mají nárok na čerstvé potraviny. 

- Zákonní zástupci se mohou seznámit s jídelním lístkem na stránkách školy. 

- Strávníci se chovají ohleduplně k majetku a vybavení školní jídelny. 

- Strávníci se chovají slušně a k ostatním strávníkům a k zaměstnancům školní jídelny. 

- Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni se tímto vnitřním řádem řídit. 

 

Podmínky zabezpečení 
 

- Ve školní jídelně provádí dozor pedagogický pracovník. 

 
Rozsah stravovacích služeb 

 
- Celodenní stravování                     

  
Přihlašování a odhlašování obědů 

 
- Přihláška ke stravování je platná po celou školní docházku. 

- Odhlásit dítě ze stravování lze každý den telefonicky tel:7390130 nebo osobně u paní kuchařky nebo 

u paní učitelky do 7.00 hod. 

- První den nepřítomnosti dítěte je možné jídlo odebrat do jídlonosičů a to do 12.00 hod. 

- Dospělému strávníkovi lze odhlásit oběd  každý den u hlavní kuchařky tel:739013087 rovněž 

nejpozději do 7.00 hod. 

- V rámci stravování je zaměstnancům poskytován oběd, v případě že v daném pracovním dni 

odpracovali minimálně 3 hodiny. 

 
Provozní doba jídelny 



 
8.30-9.00       výdej ranní svačiny 

11.30-12.00   výdej obědů MŠ 

12.00-13.00   výdej obědů ZŠ 

14.15-14.45   výdej odpolední svačiny (donáška do třídy)     

 

 

 

 

 

 

Cena stravného a způsob úhrady 

 

 

CENY OBĚDŮ PLATNÉ OD 1.9.2022 

MŠ 3 - 6 LET  

přesnídávka 11,- 

oběd 27,- 

svačina 11,- 

7 LET A VÍCE 

přesnídávka 11,- 

oběd 30,- 

svačina 11,- 

CENY OBĚDŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 

ZŠ 7 - 10 LET 30,- 

ZŠ 11 - 14 LET 33, 

 

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU 

Jídlo uvařené ve školní jídelně slouží k okamžité spotřebě, není určeno ke skladování 

 

Stravné je hrazeno bezhotovostně na účet mateřské školy. Stravné bude hrazeno s předstihem, tzn. že 

například stravné na měsíc říjen je nutné uhradit do konce měsíce září. Včasné nezaplacení stravného je 

důvodem k vyřazení strávníka ze školního stravování až do doby úhrady stravného. 

  

Ostatní podmínky 

   
- Svačiny si děti odebírají z výdejního stolu, u kterého asistují paní učitelky.  

- Pití nalévá paní učitelka. 

- Polévku dětem z MŠ nalévá paní kuchařka, pro hlavní chod si chodí k výdejnímu okénku. 

- Dětem ze ZŠ nalévá polévku paní učitelka, pro hlavní chod si chodí k výdejnímu okénku. 



- Použité nádobí odnášejí děti na vozík k tomu určený. 

- Přípravu stolů provádí paní kuchařka. 

- Odpolední svačině dopomáhá dětem s obsluhou paní učitelka. 

- Jídelní lístek je umístěn na webových stránkách školy. Změna jídelního lístku vyhrazena. 

 

 


