
Základní škola  Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY  
 

 
 

1. Pravidla pro žáky 
Žáci se stravují ve školní jídelně zásadně až po skončení výuky  nebo v polední přestávce 
v návaznosti na rozvrh hodin.  
Do školní jídelny vstupují žáci pouze v době vydávání svačin a obědů. 
Do školní jídelny přivádí žáky vyučující poslední hodiny a předá je dohlížejícímu učiteli.  
Při výdeji oběda u okénka se žák identifikuje čipem.                 
Po dobu konzumace jídla se žák chová ukázněně, dodržuje společenská pravidla chování a kulturu 
stolování. Před odchodem z jídelny  uklidí podnos s nádobím, své místo u stolu zanechává čisté. 
 
2. Výdej obědů 

 I.    výdej obědů                         11.40   -   12.00 hod. 
II.   výdej obědů                         12.35   -   13.00 hod. 
III.  výdej obědů                         13.30   -   13.45 hod. 
výdej obědů do jídlonosičů        11.00   -   11.30 hod.    (platí pro první den nemoci žáka) 
                                                    11.00   -   11.30 hod.    (pro cizí strávníky) 

 
3. Způsob platby stravného :       a)  převodem z účtu plátce 
                                                        b)  poštovní poukázkou 
 
4. Platby a způsob vracení stravného        
Strávníci platí obědy zálohově na následující měsíc. Platbu je nutno uhradit do 24. dne předešlého 
měsíce.Včas odhlášené obědy jsou odečteny z platby v následujícím měsíci.Vyúčtování stravného 
se provádí jednou ročně, vždy k 30.6. a přeplatky se vrací zpět na účet, z něhož je stravné hrazeno 
nebo na adresu a jméno strávníka poštovní poukázkou. 
 
5. Odhlašování a přihlašování obědů 
Odhlášení nebo přihlášení strávníka  je nutné provést den předem do 12.00 hodin : 

a) osobně (žák nebo rodič) 
b) na tel.č.: 541 22 53 49  (rodiče) 
c) na e-mail: jidelna@zsnovomestska.cz   

Volbu čísla stravy provádí strávníci: 
• přes internet, přístupové údaje vydá ŠJ 
• pomocí čipu na terminálu dva dny předem 
• výjimečně e-mailem, telefonicky nebo osobně. 

Pokud tak strávník neučiní, automaticky bude vydáno jídlo č. 1. 
Při onemocnění, prázdninách a ředitelském volnu není možnost odebírat státem dotovanou stravu. 
Do jídlonosiče se poskytuje strava pouze 1. den nemoci.  
Rodič je povinen stravu odhlásit v případě nemoci nebo nepřítomnosti žáka. V případě, že tak 
neučiní, zařízení má právo k ceně potravin doúčtovat i osobní a věcné náklady. 
 
 
  
Dne  1. 9. 2017 vydává : 
 
 
    Věra Kosová                                                                                   Mgr. Josef Jelínek 
      vedoucí  ŠJ                                                                                       ředitel školy 



Základní škola  Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace 

 
Provozní řád vývařovny 

 
 
 
 5,45     -   6,00        -     příchod na pracoviště, převlékání, hygiena 
 
 6,00     -   6,30        -     nástup na jednotlivá pracoviště dle pracovní náplně 

- přejímky zboží 
- příprava surovin 

 
 6,30    -  10,30        -     dokončení přípravy surovin 

- zpracování a výroba 
- průběžný úklid vedlejších prostor dle sanitačního řádu 

 
10,00   -   10,15       -     expedice na vývoz 
 
10,30   -   11,00       -     povinná přestávka dle zákoníku práce 
 
11,00   -   11,30       -     výdej obědů „přes ulici“  

- příprava na výdej v jídelně, úklid 
 

11,30   -   13,45       -     výdej dle provozního řádu jídelny 
- průběžné mytí nádobí a úklid 

 
13,45   -  14,15        -    závěrečný úklid  varny, odvoz zbytků 

 
14,15   -  14,30        -    hygiena, převlékání, kontrola a uzamčení pracoviště 
 
 
 
 
 
Provozní řád vývařovny vstupuje v platnost 1. 9. 2017 
 
 
 
 
 
 
Věra Kosová                                                                        Mgr. Josef Jelínek 
  vedoucí ŠJ                                                                               ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola  Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace 

 
                        

Provozní  řád  jídelny 
 
 
Výdej obědů do jídlonosičů                                               11,00   -   11,30    hod. 
( cizí strávníci a rodiče nemocných žáků) 
 
 
I.    výdej obědů                                                                 11,30   -   12,00    hod. 
 
II.   výdej obědů                                                                 12,35   -   13,00    hod. 
 
III.  výdej obědů                                                                13,30   -    13,45   hod. 
 
 
 
 
 

Základní škola Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace 

 
Provozní  řád kanceláře ŠJ 

 
 
Přihlašování  a  odhlašování :   osobně               9,30   -   12,00   hod.   na  příští den 
                                                                             9,30   -   13,45   hod.   na další dny 
                                                  telefonicky         7,00   -   12,00   hod.   na příští den 
                                                                             7,00   -   13,45   hod.   na další dny 
                                                  e-mailem            průběžně 
 
 
Prodej a vracení čipů                                             9,30   -  13,45   hod. 
 
 
Výběr druhu obědů  - volba čipem                     10,45   -   13,45   hod. obden 
                                 - elektronicky                       obden 
 
 
 
Řád  jídelny a kanceláře ŠJ vstupují v platnost dnem 1. 9. 2017.  
 
 
 
Věra Kosová                                                                                      Mgr. Josef Jelínek 
  vedoucí ŠJ                                                                                            ředitel školy 
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Základní škola Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace, 

se sídlem Novoměstská 21, 621 00 Brno 

31. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

   

Vypracoval: Věra Kosová, vedoucí školní jídelny 

Schválil: Mgr. J. Jelínek, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne:  29. 8. 2017 

Školská rada schválila dne:  29. 8. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2017 
 
 
Touto směrnicí se ruší směrnice č. 19/3 (Vnitřní řád školní jídelny) 2.verze k 1. 9. 2015 účinná od 
1. 3. 2006. 


