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řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu 561/2004 Sb., platí pro
stravovací zařízení zřizovaná obcemi, svazky obcí a kraji), datum účinnosti 8. březen
2005, předpis uveřejněn v částce 34 Sbírky zákonů
stravování zajišťuje školní jídelna, jež je součástí školy
stravování žáků je poskytováno v rámci hmotného zabezpečení, které zahrnuje školní
stravování po dobu jejich pobytu ve škole
žák základní školy má právo odebrat 1oběd denně za sníženou úhradu. Obědem se
rozumí polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk stravy /salát,
dezert, ovoce/.
první den neplánované nepřítomnosti strávníka (žáka) se považuje za pobyt ve škole.
Ostatní dny je nutno odhlásit. Jídelna za neodhlášenou stravu může požadovat režijní
náklady spojené s přípravou oběda (vyhl.107/2005Sb).
jídlo žáci konzumují v jídelně školy. Pokud v nutném případě potřebuje strávník oběd
odnést mimo školní jídelnu, může tak učinit pouze po dohodě s vedoucí ŠJ
způsob přihlašování a odhlašování obědů: telefonicky ve ŠJ, objednací box ve ŠJ,
osobně, internetem. První den po pracovním volnu lze odhlásit na týž den do 8.00 h,
na ostatní dny do 7.00hodin ráno na týž den. Pokud strávníci budou volit cestu
internetu, musí tak učinit ½ hodiny před stanovenou dobou.
výběr jídla musí být proveden do čtvrtka 10.00 hodin na následující týden
způsob platby: hotovostně – předem, poslední týden v měsíci na následující týden.
Pokud byl odhlášen oběd v minulém měsíci, daná částka se od platby odečte.
Sporožirem – souhlas k inkasu vydá ČS, platí se doplatkem. Inkaso stravného se
provádí k 10. každého měsíce na minulý měsíc. Pokud tento termín vychází na den
pracovního volny, provede se poslední pracovní den před pracovním volnem.
Běžný účet – souhlas k inkasu vydá příslušná banka, u které má plátce založen účet.
Provádí se doplatkem jako u sporožira, pouze termín inkasa je 16. daného měsíce.
Pokud nemá plátce na účtu dostatek finančních prostředků, banka inkaso neprovede.
V takové případě vybere ŠJ platbu od strávníků hotově. Pokud strávník neuhradí
dlužnou částku do termínu stanoveného školní jídelnou, budou mu až do vyrovnání
dlužné částky odhlášeny obědy.
Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 6.00 – 11.30 a 13.50-14.20 hodin
úplata za stravovací služby je určena výší finančního normativu podle věku strávníka
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do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém
dosahují příslušného věku (sledování věku dětí a žáků není podle osobních údajů,
přesného data narození atp., školní jídelna pracuje pouze se záznamy stravovaných)
stravování školní družiny o prázdninách jídelna nezajišťuje (nejedná se o hmotné
zabezpečení v době pobytu ve škole)
každý strávník (žák) musí ke stravování přihlásit osobně nebo zákonným zástupce ve ŠJ
a odevzdat „přihlášku ke stravování“
každý strávník je povinen vlastnit kreditní kartu nebo čip
pokud strávník zapomene kartu nebo čip, může se vyzvednout náhradní stravenku
v kanceláři ŠJ během první a druhé přestávky, nebo od 13.45 do 14.00 h. Během výdeje
obědů nebudou náhradní stravenky vydávány. Žáci prvních a druhých tříd chodící do
družiny, mají kartu u paní vychovatelky. Pokud rodiče půjdou pro oběd do jídlonosiče,
vyzvednou si kartu /čip/ u paní vychovatelky, nebo dostanou náhradní stravenku ve ŠJ.
problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ
s jídelním lístkem se strávníci mohou seznámit v jídelně školy, na internetových
stránkách (strávník se na ně může přihlásit ve ŠJ), na stránkách školy
při akcích pořádaných školou má strávník (žák) nárok na odběr 1 obědu za sníženou
úhradu
rozdělení strávníků do věkových skupin:
7 až 10 let
11 až 14 let
15 let a více
výživové normy pro školní stravování, rozpětí finančních normativů jednotlivých
věkových skupin (viz příloha č. 1 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování)
tašky a svršky si v doprovodu pedagogů strávníci odloží na určeném místě ve vestibulu
jídelny
strávník je povinen se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly při stolování
bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna i ve školní jídelně
všichni žáci se chovají ve školní jídelně tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob. Při úmyslném poškození majetku školy, učitele či spolužáka uhradí
zákonný zástupce žáka škodu v plné výši.
pedagogické dozory zajišťuje a zodpovídá za jejich dodržování vedení školy, dozor má
právo zjistit dle kreditní karty nebo čipu neukázněného strávníka, případně jej vykázat
z jídelny
vstup do jídelny je dovolen od 6.00 do 14.30 hodin
výdej pokrmů: 11.00 – 11.30 veřejnost, jídlonosiče
11.35 – 14.00 žáci a zaměstnanci školy
s tímto provozním řádem se strávníci a rodiče mohou seznámit na nástěnce ve školní
jídelně. Každý strávník obdrží vyhotovení provozního rádu a danou část podepsanou
zákonný zástupcem odevzdá v jídelně školy.

Kalkulace ceny pro strávníky - žáky
7 – 10 let
Spotřeba potravin – vyhláška 107/2005Sb.
Provozní náklady
Mzdové náklady
Zisk

24,- Kč
6,23,0,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, Na Kopcích 342
Celková cena oběda

11- 14 let
Spotřeba potravin – vyhláška 107/2005Sb
Provozní náklady
Mzdové náklady
Zisk
Celková cena oběda

15 a více let
Spotřeba potravin – vyhláška 107/2005Sb.
Provozní náklady
Mzdové náklady
Zisk
Celková cena oběda

53,-

26,- Kč
6,23,0,55,-

27,- Kč
6,23,0,56,-
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Stravování zaměstnanců školy (závodní stravování)





zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech (§ 89 ZP)
stravování zaměstnanců vychází obecně ze Zákoníku práce § 140 – zaměstnavatelé jsou
povinni umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování
náklady na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky řeší vyhláška č. 84/2005 Sb., která má účinnost od 1.
března 2005 a je prováděcím předpisem k novele zákona 250/2000 Sb. (557/2004 Sb.),
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

z ustanovení § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyplývá, že stravování zaměstnanců není
součástí školního stravování

v návaznosti na ustanovení § 33b zákona č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nemůže být
poskytováno stravování zaměstnanců při omluvené nepřítomnosti v práci a
poskytnutí stravování za sníženou úhradu se váže jen na odpracovanou směnu

odpracovaná směna – pojem směna je definován u stanovení § 83 odst. 3 zákona
65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Pro účely poskytování
příspěvku na závodní stravování se za odpracovanou směnu považuje přítomnost
v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny

závodní stravování je poskytnuto všem zaměstnancům stejnou formou, stanovenou
ve vyhlášce 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 557/2004 Sb., § 33 b) ve vlastní
školní jídelně – vlastní zaměstnanec hradí pouze pořizovací cenu surovin, sníženou
o příspěvek z FKSP (výše není vyhláškou limitována, je stanovena ve vnitřním
předpisu), náklady na provoz (věcné) hradní příspěvková organizace z nákladů své
hlavní činnosti, náklady na provoz (osobní) jsou hrazeny z jiných zdrojů, závodní
stravování se účtuje analyticky odděleně od školního stravování.

vykazování závodního stravování je odděleno od školního stravování

na základě kalkulace byla stanovena cena za jedno hlavní jídlo ve výši 53,- Kč.
Kalkulační vzorec obědu
Spotřeba potravin – vyhláška 107/2005 Sb.
Provozní náklady
Mzdové náklady
Cena stravy
zisk (pouze cizí strávníci)
Příspěvek z FKSP
Cena stravenky pro zaměstnance



Zaměstnanec školy
27,00 Kč
6,00 Kč
23,00 Kč
56,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
27,00 Kč

zaměstnanci nebude poskytován příspěvek na závodní stravování jestliže:
 odpracuje pouze část směny, méně než 3 hodiny
 čerpá studijní volno
 je nemocen
 má OČR
 je na pracovní cestě

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, Na Kopcích 342








důchodcům, kteří u organizace pracovali při prvním odchodu do starobního nebo
invalidního důchodu je umožněno stravování za stejných podmínek jako zaměstnancům
zaměstnancům činným v organizaci na základě dohod mimo pracovní poměr,
studentům středních a vysokých škol, v době jejich brigád u organizace je umožněno
stravování, a to jedno hlavní jídlo ve výši pořizovací ceny surovin
pracovník stravovacího zařízení, podílející se přímo na přípravě nebo výdeji jídel,
uhradí za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo, aby nedocházelo k jeho bezplatnému
stravování
poskytování hlavních jídel organizační složce státu nebo právnické či fyzické osobě na
základě smlouvy o závodním stravování:
 cena jídla je sjednána tak, aby poskytla veškeré náklady spojené
s pořízením takto poskytovaných jídel. Cena sjednaná ve
smlouvě o závodním stravování musí pokrýt pořizovací cenu
surovin na přípravu podávaných jídel a veškeré náklady na
provoz závodního stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným
úbytkem
 účtováno v doplňkové činnosti s příslušnou analytikou, sledování
ekonomické činnosti, nákladů výnosů a příslušných zákonů – viz
směrnice účetnictví

Tato směrnice se stává součástí organizačního řádu a nabývá účinnosti 1. září 2017.
Součástí směrnice je příloha č. 1 – Kalkulace ceny obědu pro cizí strávníky, která nabyla
účinnosti 15. 3. 2016.
V Třebíči dne 28. 8. 2017

Mgr. Vítězslav Bártl
ředitel školy
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Příloha č. 1
Ceny obědů pro žáky školy (od 1. 1. 2016):
7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let
MŠ 3-6 let

MŠ 7-10 let

24,- Kč
26,27,35,- celodenní stravné + pitný režim 1,-Kč
8,- přesnídávka
20,- oběd
7,- svačina
36,- celodenní stravné + pitný režim 1,-Kč
8,- přesnídávka
20,- oběd
7,- svačina

Kalkulace ceny obědu pro cizí strávníky
Kalkulační vzorec obědu (od 1. 9. 2014)
Spotřeba potravin – vyhláška 107/2005 Sb.
Provozní náklady
Mzdové náklady
zisk (pouze cizí strávníci)
Cena stravenky

cizí strávník
28,00 Kč
6,00 Kč
23,00 Kč
1,00 Kč
58,00 Kč

