
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, 

U Tyršovy školy 1/430 

 

 

Provozní řád školní jídelny 

 
Před započetím stravování ve školní jídelně je povinnost budoucího strávníka písemně se 

přihlásit ke stravování a zakoupit čip u vedoucí školní jídelny. 1 čip = 150,-Kč. Při ztrátě nebo 

poškození musí strávník zakoupit nový čip. Po ukončení stravování ve školní jídelně lze čip vrátit 

pouze plně funkční a mechanicky nepoškozený, jen v takovém případě bude strávníkovi vrácena 

záloha 150,-Kč. Ukončení stravování musí strávník nahlásit vedoucí školní jídelny. 

 

1. Výdej obědů probíhá od 11:30 hod. do 14:00 hod. 

 

2. Způsob placení stravného lze provádět bankovním převodem, výjimečně poštovní poukázkou. 

 

3. Cena stravného:  1. kategorie    24,-Kč (7-10 let), 

  2. kategorie 26,-Kč (11-14 let), 

  3. kategorie 28,- Kč (15 let a výše) 

 

4. Placení stravného musí být uskutečněno vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Ti, 

kteří platí poštovní poukázkou, si ji včas vyzvednou u paní hospodářky (pokud ji neobdrží od 

svého třídního učitele), a to tak, aby měli zaplaceno k poslednímu dni v měsíci na měsíc 

následující. Při nedodržení platebních podmínek, tj nezaplacení stravného včas, nemá strávník 

nárok na oběd. Při opakovaném nezaplacení může vedoucí školní jídelny takového strávníka 

vyloučit ze stravování. 

 

5. Ohlašovat a přihlašovat obědy lze ráno do 7:30 hod. telefonicky na tel. čísle: 251 612 103/ 

733 775 414, nebo e-mailem na adrese: zstyrsova@centrum.cz. Odhlašovat obědy lze pouze ze 

závažných důvodů (úraz, náhlé onemocnění, …). Během dne je možno odhlásit či přihlásit oběd 

již jen na následující dny. Odhlášení musí být vždy na dobu určitou (od – do). Strávník si může 

obědy též přihlásit nebo odhlásit na internetových stránkách e-jilelnicek.cz nebo svým čipem na 

PC boxu, který je umístěn při vstupu do jídelny. 

 

6. Žáci nemají nárok na stravování v době nemoci, ve volných dnech a o prázdninách (zákon č. 

76/1978 Sb.). V první den neplánované nepřítomnosti strávníka lze oběd odebrat v 11:30 hod. do 

přinesených nádob. V dalších dnech musí být oběd odhlášen u vedoucí školní jídelny, v opačném 

případě bude strávník hradit oběd v jeho plné výši, tj. jako cizí strávník. 

 

7. Úřední hodiny: pondělí – pátek od 7:30 hod.- 9:30 hod. nebo po domluvě s vedoucí školní 

jídelny. 

 

8. Telefon do školní jídelny: + 420 251 612 103/733 755 414 

 

9. Po skončení vyučování si žáci odloží své osobní věci do šatních skříněk a v doprovodu 

vyučujícího se odeberou do jídelny. Vyučující učitel předá žáky učiteli, který provádí v jídelně 

pedagogický dozor. 

 

10. V jídelně se žáci řadí do zástupu k výdejnímu okénku v tom pořadí, ve kterém došli do jídelny. 

Jídlo je vydáváno po přihlášení strávníka čipem, který je nepřenosný. Na obrazovce se ve stejný 

okamžik vedoucí kuchařce objeví druh jídla, který má strávníkovi vydat. Poté strávníci obdrží 

hlavní jídlo, polévku, ovoce nebo moučník. Sami se obslouží nápojem. V případě, že žák čip 

zapomněl nebo ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce. 
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11. V jídelně se žáci chovají tiše a ukázněně, ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými 

pravidly při stravování. 

 

12. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí jídelny nebo vedoucí 

kuchařky. 

 

13. Jakékoliv závady, ať technického nebo hygienického charakteru, strávníci neprodleně hlásí 

vedoucí školení jídelny u okénka kanceláře nebo hlavní kuchařce u výdeje. 

 

14. Při nevolnosti nebo zranění jsou žáci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně. 

Pomocný personál školní jídelny zajistí úklid jídelny při vylití nápoje či stravy na zem. Čistota 

stolů je též v péči pracovníků kuchyně. 

 

15. Platí zákaz vynášení jakéhokoliv nádobí, příborů a skleniček z prostor školní jídelny. Též 

potraviny – moučníky, ovoce apod. se nesmí vynášet z prostor školení jídelny.  

 

16. Jídelní lístek je vyvěšován pravidelně na webových stránkách ZŠ Tyršova, na nástěnce umístěné 

nad PC boxem ve školní jídelně, na nástěnce před vchodem do školní kuchyně a jeho změna je 

vyhrazena. Druh stravy lze objednat v PC boxu ve školní jídelnělně nebo na internetových 

stránkách e-jidelnicek.cz.. Veškeré ostatní informace ohledně stravování jsou vyvěšeny na 

nástěnce nad PC boxem. V jídelním lístku jsou uváděny alergeny. 

 

17. Případné připomínky (stížnosti, pochvaly) je možno projednat osobně s vedoucí školní jídelny. 

 

 

 

V Praze 1.9. 2015 

 

                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                             ředitel školy 


