
 

 

Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Zlín, 
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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

s účinností od 2. 9. 2022 – 31. 8. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 



 

 

Adresa školy: Drnovice 104, 76325 Újezd 

Telefon:          577 350 898 

Vedení:           Machů Pavla – vedoucí ŠJ  

Kuchařka: Motyčková Jana 

Zásady provozu 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování 

spotřebního koše vybraných potravin. 

Výše stravného 

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy. 

ZŠ 7-10 let      28,-kč 

ZŠ 11-14 let    30,-kč 

MŠ celodenní  ( děti do 6 let) 44,-kč 

MŠ polodenní ( děti do 6 let) 35,-kč 

MŠ celodenní ( děti 7 let)      49,-kč 

MŠ polodenní ( děti 7 let)     40,-kč 

Zaměstnanci školy,15 a více let,studenti vykonávající praxi 35,-kč 

Placení stravného 

Placení se provádí převodem na účet nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny do 15.dne  

následujícího měsíce, tedy zpětně. 

Přihlášky ke stravování 

Podávají se u vedoucí školní jídelny, učitelů MŠ a ZŠ na předepsaném tiskopisu, který 

podepíší zákonní zástupci dítěte. Přihláška musí být vypsána se všemi náležitostmi. 

 

Výdejní doba školní jídelny  

8.00 – 8.30: snídaně / MŠ                                   

 

9.15 – 9.30: ovocná svačina / MŠ                                    14.00 – 14.30: ovocná svačina / MŠ    

 

11.10 – 12.40: výdej obědů / ZŠ / MŠ / zaměstnanci 

 



 

 

 

Odhlášky ze stravování 

Provádí se každý pracovní den od 6:00 do 13:00 

1) v kanceláři ředitele školy,  

2) u vedoucí školní jídelny,  

3) u pedagogů ZŠ a MŠ,  

4) nebo na čísle 577 350 898  

Pokud se jedná o odhlášení stravy téhož dne, je nutné tak učinit od 7:00 do 8:00. 

Vyúčtování na konci školního roku 

U každého strávníka bude provedeno v červnu na konci školního roku.  

Doba prázdnin, popř. mimořádná doba ředitelského volna 

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O 

termínech budou strávníci informováni s předstihem. 

Jídelní lístek 

Jídelní lístek je pravidelně obměňován podle stravovacích zásad a je vyvěšen u vchodu do 

školní jídelny. 

Dotazy a připomínky 

Dotazy a připomínky je možné řešit přímo s vedoucí školního stravování nebo s ředitelem 

školy. 

V Drnovicích dne 26.8.2022 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                                      Mgr. Tomáš Lebloch 

OBĚDOVÁ 

PŘESTÁVKA 

II. třída V. třída 

PONDĚLÍ 12:10 – 12:40 12:10 – 12:40 

ÚTERÝ 12:10 – 12:40 12:10 – 12:40 

STŘEDA 11:10 – 11:40 / 12:10 – 12:40 12:10 – 12:40 

ČTVRTEK 11:10 – 11:40 12:10 – 12:40 

PÁTEK 11:10 – 11:40 12:10 – 12:40 


