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Vnitřní řád školní jídelny 

 

1. Identifikace strávníka 

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně (dále ŠJ). Zájemce o 

stravování (žák, zaměstnanec, cizí strávník) si zakoupí čip.  

Každému strávníkovi je čip pronajat za cenu 173 Kč na celou dobu školní docházky. Po jejím 

ukončení žák (zákonný zástupce) ihned odevzdá neporušený čip a tato částka mu bude 

vrácena.  

Při ztrátě čipu žák dostává lístečky u okénka. Pokud žák čip do týdne nenajde, musí si zakoupit 

nový.  

2. Platba 

Platba stravného je možná převodem na účet ŠJ 99 88 99 02 / 5500, složenkou nebo hotově u 

vedoucí ŠJ vždy do posledního dne v měsíci. 

  

3. Přihlašování a odhlašování obědů 

Obědy se přihlašují na: www.e-jidelnicek.cz, evidenční číslo jídelny je 11150.  

K tomu je třeba mít vlastní PIN, který lze získat u vedoucí školní jídelny. Odhlásit oběd je 

možno osobně, telefonicky na čísle 733 643 293 nebo e-mailem na adrese: jidelna@zsbarr.cz 

v případě ZŠ nejpozději ráno do 8 h., případě MŠ v ul. Renoirova na čísle 721 275 634 taktéž 

do 8 h.  V případě nemoci je možno v první den nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče. 

Jídlonosiče nesmí být ze skla ani jiného tříštivého materiálu.   

4. Výdej obědů  

Pro konzumaci na místě od 11:30 hod. do 14:00 hod., do jídlonosičů pouze v době od 11:00 

hod. do 11:40 hod. a od 13:45 hod. do 14:00 hod.   

5. Cena stravného od 1.9.2022 

I.Stupeň (7-10 let)                            35,- Kč 

II.Stupeň (11-14 let)                             37,-Kč 

II.Stupeň (nad 15 let)                                 40,-Kč 

Děti MŠ                43,-Kč 

Předškoláci                46,-Kč 

              Přípravný ročník ZŠ                                                                                                                         46,-Kč 

              Cizí strávníci                                                                                                                                        100,-Kč 
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6. Dietní stravování 

 

Školní jídelna nesplňuje požadované technické a personální zabezpečení pro vaření dietní     

stravy. Proto je možno přinést do ŠJ doma připravenou stravu za následujících podmínek: 

• Zákonný zástupce odevzdá písemnou žádost s uvedením jména a příjmení žáka a třídy. 

• V době od 6:30 do 8:00 hod. je nádoba, viditelně označená jménem, předána pracovnici 

ŠJ, která ji uschová v lednici. 

• Při příchodu do jídelny žák požádá pracovnici o ohřátí v mikrovlnné troubě, pokrm 

zkonzumuje a převezme si nádobu zpět.  

• Za skladbu jídel zodpovídá zákonný zástupce.  

• Lze kombinovat stravování v ŠJ dle jídelníčku a donesené stravy z domova. 

 

7. Práva a povinnosti strávníků: 

 

• Dodržovat školní řád.  

• Chovat se ohleduplně a s respektem ke všem ostatním a dodržují pokyny pedagogických 

pracovníků. 

• Konzumovat stravu v množství a preferencích, které zvolí.  

• Obdržet stravu na základě použití čipu. 

• Použít tácy na přenos jídla a příborů, kromě žáků 1. tříd. Žáci 1. tříd mají na stole 

připraveny polévkové mísy, ze kterých servírují polévku pedagogičtí pracovníci. Poté si na 

základě jejich pokynu vyzvednou druhé jídlo a případný salát či dezert u okénka.  

• Odložit použité nádobí do okénka u myčky nádobí. 

• Hlásit znečištění stolu či podlahy nebo technické závady pracovníkům školy.  

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti od 1.9.2022 

        

         Mgr. Veronika Urban Volfová 

          ředitelka školy 


