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Rozsah činnosti: 
 
Kuchyně zajišťuje přípravu obědů pro 

1. -  děti MŠ 
-  zaměstnance MŠ 

2. -  žáky ZŠ Tichá 
-  zaměstnance ZŠ Tichá 
 
Obědy  jsou připravovány v kuchyni MŠ a vydávány ke konzumaci v budově MŠ   
Tichá a přepravovány do budovy ZŠ Tichá. 
Školní kuchyně připravuje stravu pro MŠ i ZŠ Tichá (1-5r.), kde se dopravuje do 
školní jídelny ve vozidle obecního úřadu, které je určené výhradně pro dovoz obědů. 
Jedná se  asi o 90 obědů denně. 
 
Ve školní jídelně se zpracovává stravné prostřednictvím počítačového programu. 
 
Pro strávníky to znamená: 
 

– Strávníci platí inkasem z bankovního účtu strávníka vždy předem na 
nadcházející měsíc tzn.v měsíci srpnu se strhávají zálohy na měsíc září, taktéž 
v říjnu, vždy ke 20.  dni v měsíci.. Vratky budou účtovány  zpětně tj.za měsíc 
září v měsíci listopadu atd. 

 
– Měsíční záloha – limit na stravné musí být na účtech u peněžních ústavů k 

dispozici vždy mezi 20 až 25. dnem v měsíci. 
 

– Pouze ve výjimečných případech je přijímána platba v hotovosti. 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.Způsob platby, doba přihlašování a odhlašování stravy 
 
Obědy se omlouvají  den předem do 13.30 hod. odhlašování se provádí přes 
internetovou nebo mobilní aplikaci na stránkách e-Strava, nebo m-estrava, vyjímečně  
u vedoucí ŠJ, nebo telefonicky na čísle 556 858 146. 
V případě nemoci se pouze první den může oběd vyzvednout v jídlonosiči 

– v budově    MŠ od 11.00 – 11,30hod. 
–  ve výdejně ZŠ od 11.45 –  12,15hod. 

Pokud rodič nestihne přijít pro jídlo během výdejní doby a přijde během výdeje 
obědů pro děti,je mu jídlo naservírováno na talíř a sám si jej přesune do jídlonosiče. 

– Jídlo je určeno k okamžité spotřebě! Při nedodržení jídelna nezodpovídá za 
případnou újmu. 

Další dny se již nejedná o školní stravování /§122 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a 
žák již nemá nárok na stravování se zvýhodněným finančním normativem na jídlo. Za  
neodebranou ani včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada 
neposkytuje. 
Při zjištění neodhlášené absence je v následujícím měsíci stržen doplatek na věcné a 
mzdové režie ve výši 34 Kč. 
Výjimkou je ukončení kalendářního a školního roku, kdy je termín posledních 
odhlášek vždy předem všem strávníkům sdělen. 
V době výletů jsou obědy odhlašovány hromadně po třídách. 
V době prázdnin jsou všichni strávníci ZŠ odhlášeni ze stravování. 
V MŠ je provoz školní jídelny v době prázdnin  přizpůsoben požadavku rodičů, tedy 
provozu MŠ. 
Tento provozní řád je vyvěšen na stránkách školy http://www.zsticha.cz/, taktéž je 
zde vyvěšen Informátor Školní jídelny. 
 
S veškerými připomínkami a dotazy týkající se stravování ve ŠJ se mohou rodiče 
obracet na vedoucí ŠJ  osobně nebo nebo telefonicky od 7.00 do 14.30 hod. 
 
 
Telefon do školní jídelny: 556 858 146 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsticha.cz/


 
 
 
Vnitřní řád školní jídelny 
 
 
 
Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů. Vyučující předává žáky 
učiteli, který má ve školní jídelně dozor. 
 

– před příchodem do jídelny si strávníci umyjí ruce 
– postaví se k okénku pro vydávání polévky, kterou dostane ve skleněné misce, 

vezme si lžíci a příbor z příborníku a jde jíst ke stolu, který je určen jeho třídě. 
– po snědení polévky odloží misku k okénku,kde se odkládá použité nádobí a 

použitou lžíci do dřezu určenému pro použité příbory 
– postaví se k okénku pro vydávání hlavního jídla a opět si jde sednout k 

určenému stolu 
– po snědení hlavního jídla odnese použité nádobí na místo k tomu určené 
– po obědě si strávník odebere nápoj, který je v uzavřené várnici, vezme si čistou 

sklenici z tácku a použitou odloží dnem vzhůru do připraveného dřezu 
 
 
 

– V jídelně je během výdejní doby zajišťován stálý pedagogický dozor, jehož 
rozpis je vyvěšen  na nástěnce. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování 
žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí 
a příborů. Tento dozor dbá na bezpečnost žáků a okamžitě řeší případný úraz 
nebo nevolnost žáka. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj 
apod.), nechá podlahu vytřít a osušit. 

– Strávník je povinen se chovat při stravování ohleduplně v souladu s 
hygienickými a společenskými pravidly při stolování a řídit se pokyny 
dozorujícího pedagoga a kuchařek 

– Úklid po ukončení provozní doby zajišťuje uklízečka ZŠ 
 
 
 
           V Tiché dne  1. 9. 2021 


