
Provozní řád školní jídelny 

LUPALIS školní jídelna  
Školní 25, 252 09 Hradištko 
provozovna: školní jídelna JAPEKA, okres Praha-západ 
ředitelka ŠJ 722-555-554 
E-mail: jidelna.japeka@seznam.cz 
IZO Školní jídelny: 181 116 481 

Ředitelka ŠJ: Andrea Janoušek Fryk 

 1. Zásady provozu: 

Školní jídelna JAPEKA zabezpečuje stravování dětí žáků Základní školy Hradištko, okres 
Praha - Západ.. 
Provoz ŠJ se řídí: 
- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších přepisů vyhláškou 
210/2017 Sb. 
- FH /Metodikou spotřebního koše. 
- zákonem 561/2004 Sb., školským zákonem ve znění pozdějších předpisů, 
- zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
- vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných ve znění pozdějších 
předpisů, 
- vyhláškou 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízením ES č.852/2004 o hygieně potravin, 
- nařízením ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva 
- Systémem HACCP, systém kritických bodů 
- směrnicí 2003/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU o potravinových alergenech 
- Metodikou – Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši ze 
dne 1.9.2015 
- Manuálem MŠMT – pokyny k provozu ve školských zařízeních vzhledem ke Covid-19 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitelky ŠJ. 

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 
sledovaných potravin a podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení 
nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče 
v přesně vymezenou dobu. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. 
Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášku. 
Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy hygienické zásady. 
Diety nařízené lékařem školní jídelna vaří po předchozí dohodě.  



         2. Režimové požadavky 

Provozní doba ŠJ: 11.30 – 14.30 hod. 

Vydávání stravy: 
Oběd do jídlonosiče 14.00 – 14.30 hod. pouze ve školní jídelně  
Oběd jídelna 11.40 – 14.00 hod. 

Stravovací dobu je nutné dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému 
HACCP. 

Žáci ZŠ přicházejí na oběd bez doprovodu, v prostoru jídelny mají vždy dozor, jedním ze 
zaměstnanců jídelny, který odpovídá za plynulý chod v jídelně, za chování žáků o odchod 
žáků z jídelny. 

Každý strávník je povinen si při vstupu do jídelny řádně umýt ruce, příp. použít 
desinfekci na ruce. 

Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, škola toto nahlásí rodičům a bude 
vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo za jeho opravu. 

Za hrubé porušení kázně může ředitelka zařízení strávníka vyřadit a vyloučit ze 
stravování. 

Odnášení jídla mimo ŠJ: Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci 
v jídelně (vyhl. č. 107/2005 Sb. §2, odst. 8). Nekonzumuje-li strávník příkrm (ovoce, 
moučník, mléčný výrobek), uloží si ho do tašky. Strávníci neodhazují žádné odpadky v okolí 
jídelny a školy. 
Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy. 

Výše stravného: 
Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, platná od 8. 3. 2005 (příloha č. 2, novelizovaná od 1. 1. 2012). 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém 
dosahují věku podle bodu 1-4. 

Denní jídlo 11–14 let ZŠ FN Kč / den / strávník

oběd 43,00 

celkem 43,00 Kč

Denní jídlo 15 a více let ZŠ FN Kč / den / strávník

oběd 43,00 

celkem 43,00 Kč



Způsob úhrady stravného: 
úhrada probíhá bezhotovostním platební stykem – souhlasem k inkasu, příkazem k úhradě u 
svého peněžního ústavu, složenkou na poště. Termín placení – do 25. dne předcházejícího 
měsíce. Odhlášené obědy jsou odečteny. 

Číslo účtu: 269 634 4002 /5500 
Variabilní symbol: číslo žáka přiděleného školní jídelnou 
Částka: stravovací zvyklosti x ZŠ 21 dnů 

Nezaplatí-li zákonný zástupce úplatu včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení 
dlužné částky. 
Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude strávník úplně vyloučen ze 
stravování.  
Dlužná částka může být vymáhána. 

Přihlášení a odhlášení strávníků: 
Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ředitelce ve školní jídelně 
JAPEKA. 

Odhlášení obědů: 
Odhlašování obědů z různých akcí (např. školní výlety, škola v přírodě apod.) provádí ředitel 
školy nejpozději 4 pracovní dny před plánovaným odjezdem. 
Odhlašování obědů probíhá v sytému ejídelníček.cz do 14.00 předešlého dne popř. emailem či 
sms do 8.00 téhož dne. 
Odhlašování z obědů posledního dne v červnu se provádí alespoň 4 dny předem. 
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Hlášení změn do 25. dne v měsíci u ředitelky ŠJ. 
(změna čísla účtu, stravovací zvyklosti, ukončení docházky, změna adresy, jména…) 

Vyúčtování přeplatků stravného: 
Vyúčtování přeplatků je prováděno v ZŠ ročně v červenci, jedním z těchto způsobů: 

1. převodem zůstatku na účet uvedený v přihlášce ke stravování 
2. vyzvednutím zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu u hospodářky ŠJ 
3. převodem zůstatku do nového školního roku (pololetí) 

Přihlašování o prázdninách: 
Svátky, prázdniny, dny ředitelského volna a hromadné akce školy jsou automaticky 
odhlášeny, pokud neprobíhá provoz ZŠ. 
Ve dnech mimo školní vyučování není strava dotována. 

http://xn--ejdelnek-d2ae66a.cz


 3. Zaměstnanci školní jídelny 

Andrea Janoušek Fryk, ředitelka školní jídelny  
Karel Janoušek, vedoucí kuchař  
Monika Marková, pracovnice provozu školního stravování  

 4. Závěrečná ustanovení: 

Aktuální znění provozního řádu bylo projednáno, schváleno a nabývá účinnost dne 1. 9. 2022. 
Je vyvěšen na nástěnce školní jídelny v prostoru chodby pro Základní Školy. 

Hradištko dne 1. září 2022 
 

Andrea Janoušek Fryk , ředitelka školní jídelny 


