
 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

Závodní stravování 

 
Výdej obědů: 

- školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.15 do 13.45 hodin, mimořádná úprava 

provozu je strávníkům dávána na vědomí včas vyvěšením upozornění na nástěnce u 

objednávkového terminálu 

- strávníkům je oběd vydáván u výdejních okýnek ve ŠJ po přiložení čipu ke čtecímu zařízení  

- pokud zaměstnanec zapomene čip vyzvedne si náhradní stravenku u vedoucí ŠJ 

- pokud zaměstnanec čip ztratí je povinen si zapůjčit za poplatek 100,-Kč čip nový 

- jídelní lístek bude vyvěšen každý pátek před nastávajícím týdnem, nejpozději však v pondělí 

ráno 

 

Zajištění závodního stravování: 

- závodní stavování dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb. v platném znění je ve školní jídelně 

zajišťováno v době, kdy školní jídelna zajišťuje školní stravování nebo stravovací služby 

není-li stanoveno jinak 

- v době, kdy není ve školní jídelně zajišťováno závodní stravování je zaměstnancům 

umožněno se stravovat (jedná se o poslední týden v době letních prázdnin) 

 

Přihlašování strávníků: 

- nový strávník se ke stravování přihlašuje u vedoucí ŠJ, kde si zapůjčí stravovací čip: 

o pronájem za čip je 100,- Kč 

o v případě vrácení funkčního, čistého, nepoškozeného čipu je strávníkovi 100,- Kč 

vráceno 

- přihlášky a odhlášky obědů provádí strávník u objednávkového terminálu pomocí čipu, on-

line přihlašováním na www.zskrizna.cz  nebo u vedoucí ŠJ – osobně, telefonicky do 13.00 

hodin předchozího dne 

- v prázdniny a dny ředitelského volna jsou zaměstnanci odhlášeni, v případě zájmu o 

stravování se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ 

- závodní stravování je poskytováno v době, kdy se ve ŠJ zajišťuje školní stravování nebo 

stravovací služby, jinak je zaměstnancům umožněno se stravovat, není-li stanoveno jinak 

 

Kalkulace cen: 

- je vyvěšena na nástěnce ve ŠJ 

- na základě Vyhlášky č. 84/2005 Sb. v platném znění o závodním stravování jedno hlavní 

jídlo za sníženou cenu (finanční limit – příspěvek FKSP), pokud jeho přítomnost v práci trvá 

alespoň 3 hodiny 

- neodpracuje-li zaměstnanec 3 hodiny denně je mu neodhlášený oběd doúčtován za plnou 

cenu (finanční normativ + režie mzdová, provozní, zisk) 

- výše finančního normativu i plná cena je uvedena v příloze č. 1 tohoto provozního řádu 

 

Úhrada stravného: 

- se provádí srážkou z platu na základě dohody o srážce ze mzdy 

- v případě smlouvy na dohodu se stravné platí v kanceláři ŠJ 

 

Ve Valašském Meziříčí 22.12.2022 s účinností od 1.1.2023  

  

Vypracoval: Křížanová Ivana   Schválil: PhDr. Milena Medková, MBA 

http://www.zskrizna.cz/

