
Vnitřní řád školní jídelny ZŠ Lipenec 2021/2022 
 
Výdej svačin a obědů 

Svačina: 9.05 – 9.25 hodin – 1. st.  v doprovodu pedagoga 

Oběd:    11.00  – 12.30 hodin v doprovodu pedagoga 

 

Cena svačin žáků:   věková skupina od  7 do 10 let    ……………  12- Kč 

                                  věková skupina od 11 do 14 let   ……………  15,- Kč 

                                  věková skupina nad 15 let           ……………  15,- Kč 

                                  

Cena oběda - žáci:   věková skupina od 7 do 10 let    ……………   27,- Kč 

                                  věková skupina od 11 do 14 let   ……………  31,- Kč 

                                  věková skupina nad 15 let           ……………  37,- Kč 

 

Cena oběda zaměstnanci:     ………………………………………………  37 Kč (17,- z FKSP) 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného 

věku . Dle vyhlášky č.  107/2005  Sb., o školním stravování ve znění poslední úpravy vyhláškou 17/2015) 

Obědy se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny v době od: 

pondělí – pátek  7:00 – 9:00 hod. , nebo je možné platit stravné za obědy a svačiny převodem 

na účet školy: 

ČÍSLO ÚČTU: 232526175/0600. Do zprávy pro příjemce uvede rodič jméno a příjmení žáka + třídu. 

Cena stravného se liší dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování po dobu školního roku, 

ve kterém dosahují výše uvedeného věku (školní rok 21/22 je od 1.9.2021 - 31.8.2022). 

Obědy se na školní rok přihlašují/odhlašují na základě přihlášky kterou žák dostává od 

třídního učitele a v průběhu roku je možné si ji vyzvednou ve školní jídelně. Vyplněná 

přihláška se odevzdává ve školní jídelně.    

Obědy a svačiny v průběhu školního roku se přihlašují prostřednictvím písemného lístku 

podepsaného zákonným zástupcem, dále osobně, telefonicky na tel. čísle  

  722 936 605 (nikoliv v ředitelně školy), sms,  nejpozději však  do 7:30 hod v daný den.   

 

1. Obědy a svačiny se platí vždy předem. Pokud není platba za stravné uhrazena, nelze oběd (svačinu) 

vydat. Při onemocnění žáka si mohou rodiče první den nemoci odnést oběd ve vlastním jídlonosiči.  

2. V době provozu školní jídelny zajišťují dohled v jídelně pedagogičtí pracovníci. Rozvrh dohledů je 

vyvěšen v jídelně.  

3. Problémy nebo připomínky hlásí strávník přítomnému dohledu. Zákonní zástupci mohou připomínky 

podávat telefonicky na výše uvedeném čísle u vedoucí školní jídelny, nebo emailem u ředitelky 

školy. 

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 17/2015 Sb. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ  

- Cílem vyhlášky je legalizace dietního stravování. Žáci, jejichž zdravotní stav posoudil registrující 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost tak, že jejich 

stravování vyžaduje omezení podle dietního režimu. Tuto situaci zákonný zástupce doloží.  

-  
Vedoucí školního stravování, kuchařka : Jana Šipošová  

Kuchařky : Hesová, Vejrážková 

 

 

  V Lipenci  dne  25.8.2021     Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy   
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