
P R O V     O Z     N Í   Ř Á D  
 ŠKOLNÍ JÍDELNY BRNO

  ÚVOZ 55, příspěvková organizace    
                                                                                           

 Školní jídelna (dále jen ŠJ) zajišťuje stravování pro žáky z Mateřských škol a Základní školy dle
 Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. 

 ŠJ dále poskytuje dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. závodní stravování.
 Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., stanoví ředitelka ŠJ podmínky provozu a rozhoduje o 

povolení stravování cizích strávníků.
 Do jídelny mají povolen vstup pouze strávníci, kteří se zde stravují.
 Strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád ŠJ a chovat se při stravování v souladu 

s hygienickými a společenskými pravidly.
 Dozor nad žáky vykonávají zaměstnanci ŠJ  . Za nevhodné chování a opětovné porušování 

řádu, může být strávník ze stravování vyloučen - § 31 odst. 2 školského zákona.  
 V prostorách ŠJ je žákům zakázáno používat mobilní telefony, tablety a další video a audio 

techniku.
 Žák konzumuje zaplacený oběd v jídelně a nevynáší jídlo mimo její prostor.
 Žák má nárok na dotovanou stravu pouze, je-li přítomen v     době výuky ve škole  .

V první den nepřítomnosti žáka v ZŠ lze neodhlášený oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče 
(jiné nádoby jsou zakázané) v době od 11,00 do 11:45 hodin. Strava je určena k okamžité 
spotřebě, nelze ji proto déle uchovávat. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční 
náhrada neposkytuje. Další dny nepřítomnosti lze stravování poskytnout pouze za úhradu plné 
ceny (tj. včetně provozních nákladů).

 Stravné se platí dopředu na měsíc následující  , nejpozději do 25.dne předcházejícího měsíce.
Platbu lze provádět: složenkou nebo trvalým /jednorázovým příkazem na účet KB 
14432621/0100 
Na písemnou žádost zákonného zástupce strávníka, vracíme přeplatky na jím uvedený účet.     

 Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování pro vedení matriky ŠJ.
 Každý strávník si po přihlášení a zaplacení obědů zakoupí za 120,- Kč kreditní čip, který je nutný 

pro výdej stravy. Čip slouží po celou dobu docházky do ŠJ a je nevratný. V případě zapomenutí 
kreditního čipu, poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek za poplatek 3,- Kč, který se 
připočítává k ceně obědů.

 Přihlašování a odhlašování stravy   na následující den   lze provádět v pracovních dnech:
na tel. č. 541 213 610, na www.strava.cz,  www.sjuvoz.cz nebo osobně u okénka stravovací 
kanceláře
do 12 hodin.

 Obědy pro cizí strávníky a neodhlášené obědy žáků do jídlonosičů, se vydávají odděleně mimo 
výdej pro ZŠ
od 11:00 – 11:45 hod.

 Obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ se vydávají v době od 11:45 - 14:00 hod.
 ŠJ vaří mimo základního oběda číslo /1/ od kategorie 11–14 let oběd číslo /2/. Po přijetí 

platby je strávník automaticky přihlášen na oběd /1/. Oběd /2/ si může navolit v objednávkovém 
terminálu dva dny dopředu nebo na www.strava.cz. Pokud bude objednávka oběda /2/ menší než 
15 porcí, dostane strávník oběd /1/. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

 ŠJ připravuje dietní stravu. Podle novely vyhl. č. 17/2015 Sb. spolupracuje ŠJ s kvalifikovanou 
nutriční terapeutkou. Rodiče doloží potvrzení o zdravotním stavu dítěte.

 Strávníci jsou zařazování do skupin podle věku dosaženém v daném školním roce. Školním rokem
se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).

Kategorie Cena Norma
masa 
syrové,
vcelku

MŠ          3-  6 let 41,- Kč 60 g
MŠ          7-10 let 46,- Kč 70 g
ZŠ žáci   7-10 let        30,- Kč 70 g

http://www.sjuvoz.cz/
http://www.strava.cz/


ZŠ žáci 11-14 let        32,- Kč 80 g
ZŠ žáci 15 a více let 34,- Kč 90 g
CIZÍ STRÁVNÍCI 65,- Kč 90 g

            
                 Platnost aktualizace: 1. 9. 2020                                                                                 Bc. Kozlová Libuše

                                                                                                                   ředitelka školní jídelny 


