
 

 

Organizační řád školní jídelny 

ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín 

Pozděchov 192, 756 11 Valašská Polanka 

Tel. 571 456 030 

www.skolapozdechov.cz 

 

V zájmu všech strávníků a plynulého chodu jídelny je nutné dodržovat tyto zásady: 

 

1. Před nástupem do MŠ nebo ZŠ rodiče přihlásí dítě ke stravování u provozářky 

vyplněním Přihlášky na stravování. Předem je potřeba dohodnout způsob stravování. 

Stravování je hrazeno hotovostním stykem u provozářky nebo bezhotovostním 

převodem na účet školy nejpozději do 10. dne v měsíci. 

Cena celodenního pobytu v MŠ 

Strávníci do 6 let          42 ,00 Kč 

Strávníci 7 – 10 let       47,00 Kč 

Cena dopoledního pobytu v MŠ 

Strávníci do 6 let          34,00 Kč 

Strávníci 7 – 10 let       39,00 Kč 

Cena oběda v ZŠ 

Strávníci 7 – 10 let       27,00 Kč 

Strávníci 11 – 14 let     30,00 Kč 

Cena oběda dospělí           35,00 Kč 

Cena oběda důchodci        65,- Kč 

Stravné je stanoveno dle finančního normativu na nákup potravin v rámci rozpětí Zákona č.463/2011. 

 

2. Odhlašování ze stravování se provádí den předem do 12:00 hodin ve školní jídelně, 
telefonicky na tel. ŠJ 571 456 049 nebo osobně. V MŠ mají rodiče možnost omluvy 
do sešitu, který je v šatně MŠ. První den nemoci je možné oběd odebrat domů a to od 

10:30 – 11:30 hodin. Oběd je určen k přímé spotřebě. 
 

3. Pitný režim: V MŠ si děti nalévají pití během dne dle potřeby do připravených 

hrníčků; v ZŠ je pití součástí oběda. 
 

4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolku, zásadně vsedě. Ovoce, moučníky apod. si děti 

neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů budovy. 
 

5. Po obědě si každý odnese nádobí na určené místo a uloží tak, aby nedocházelo 

k poškození a rozbití nádobí. Děti musí dbát pokynů učitelů a zaměstnanců ŠJ. 
 

6. Úraz nebo nevolnost během oběda hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo 

pracovníkům jídelny. 
 

7. Jakoukoliv nespokojenost a přání oznámí rodiče nebo žáci pracovníkům jídelny, kteří 

dle možností sjednají nápravu. 

 

V Pozděchově dne 28. 8. 2022 

Zpracovala: Šárka Štachová 

Schválila: Mgr. Petra Zagrbová, Ph.D. – ředitelka školy 

http://www.skolapozdechov.cz/

