
 Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace 

U Kluziště 381/8, 74717 Darkovice, IČO: 75027437 

Provozní řád školní jídelny Darkovice tel. 597589964 
Školský zákon dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odebírání 

školního stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního 

vyučování) a 1. den neplánované nepřítomnosti.  

Další dny nepřítomnosti je strávník (zákonný zástupce) povinen odhlásit stravu dle stanovených 

podmínek ŠJ. V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí poplatek stravy do plné 

výše ceny dle platného ceníku ŠJ (režijní + mzdové náklady). 

 

Přihlášení strávníků: 

 Na základě doručené vyplněné závazné přihlášky ke stravování zákonným zástupcem je dítě 

přihlášeno ke stravování, a to po celou dobu povinné školní docházky v MŠ i ZŠ 

v Darkovicích. 

   

Odhlášení strávníků: 

 Odhlášení dítěte ze stravování lze pouze písemným vyplněním odhlášky zákonným zástupcem 

u vedoucího jídelny. 

 

Doba výdeje: 

o Výdej obědů žákům ZŠ po vyučování od 11.40 do 13.00 hod.  po jednotlivých třídách 

o Doba výdeje stravy do jídlonosičů: od 11.10–11.30 hod.  

o Výdej obědů dětem MŠ: 11.30 hod. 1. skupina, 12.00 hod.  2. skupina 

 

Zařazení žáků podle věkových kategorii: 
 Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 jsou žáci pro stanovení finančních limitů 

na stravování rozděleni dle věkových kategorií. Do věkových skupin jsou žáci zařazeni na 

dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.  

 Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna 

následujícího kalendářního roku. 

Rozdělení strávníků: 

 od 3 do 6 let 

 od 7 do 10 let 

 od 11 do 14 let  

 15 a více let   

Přihlašování stravného: 

o www.strava.cz   

1) výběr jídelny Darkovice 

2) uživatel - prijmenijmeno (dohromady bez diakritiky) 

3) heslo – stejné jako uživatel (lze jej kdykoliv změnit) 

4) přihlásit 

5) objednávky – přihlášení na jednotlivé dny označením  a nezapomeňte odeslat! 

 

Odhlašování stravného: 
 Odhlašování strávníků se hlásí nejpozději předcházející den do 11.00 hod.  

 V případě nemoci je možné první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Další dny jsou 

rodiče povinni obědy odhlásit – případně můžou žáci tyto obědy odebírat, ale za nedotovanou 

cenu (tj. za cenu potravin včetně režií) – plná cena (PC). 

 Výlety, exkurze a skupinové akce nahlásí určená zodpovědná osoba s tištěným seznamem 

žáků, a to co nejdříve vedoucí školní jídelny. 

 Žák je automaticky odhlášen v době prázdnin, svátků a ředitelského volna. 

 

 

 

http://www.strava.cz/


 

Kalkulace cen jídel 

Od 1.9.2022  dochází k navýšení cen za stravné (změny jsou označeny  zeleně):     

   
 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Darkovice,  

příspěvková organizace 

U Kluziště 381/8 

74717 Darkovice 

IČ: 75027437 

 
Telefon školní jídelny: 
597589964 

Účet – bezhotovostní 

platba: 

Česká spořitelna  20036-

1850392359/0800 

     

Kalkulace jídel: přesnídávka oběd svačina celodenní (22 dní) 

Mateřská škola     

 3 – 6 let 15,-- Kč 24,-- Kč 13,-- Kč 52 x 22 =  1144 Kč 

 od 7 let 15,-- Kč 26,-- Kč 13,-- Kč 54 x 22 =  1188 Kč 

       

Základní škola   oběd   celkem  za měsíc 

22 dní:  

6let  28,-- Kč  28 x 22 =  616 Kč 

7 – 10 let   33,-- Kč   33 x 22 = 726 Kč 

11 – 14 let   35,-- Kč   35 x 22 = 770 Kč 

          

Dospělí strávníci   oběd   celkem  za měsíc 

22 dní:  

Cena potravin       

Zaměstnanci   40,-- Kč  40 Kč x 22 =880 Kč 

(30,- + 10,- Kč FKSP)  

 

Cizí strávníci  85,-- Kč   

Výpočet ceny jídel:  cena potravin  

(dle skupin)  

+ mzdové 

náklady 

+ režijní 

náklady 

 

Jednotlivých jídla: Přesnídávka: Oběd: Svačina:  Celý den:  

Věcná režie 4 14,-- Kč 4    

Mzdová režie 7 27,--Kč 7  

Zisk: 0 4,-- Kč 0  

Celkem režie: 11,-- 45,-- Kč 11,-- 67,-- Kč 



 

Platba: 
 Účet stravného: 20036-1850392359/0800;  variabilní symbol je určen vedoucí ŠJ. 

 Výši úhrady stravného si strávník (zákonný zástupce) zvolí sám na základě příslušné kategorie 

a předpokládaného počtu odebraných jídel. 

 Obědy se platí trvalým příkazem nebo platbou prostřednictvím bankovních účtů do 25. dne 

předcházejícího měsíce. 

 Platby na účet strávníka do programu VIS jsou připsány 1x za týden v pondělí a  první den 

v měsíci. 

 V případě nedostatku peněz na účtu  je strávník informován o doplacení stravného. 

 Nahlaste prosím změnu svého účtu, aby byla připsána peněžní částka danému strávníkovi. 

 Vyúčtování stravného je k 30. červnu školního roku. 

 Přeplatky stravného jsou vraceny na konci školního roku, a to na stanovený účet během 

měsíce července. 

 

Výdej stravy: 
 Žáci přicházejí do jídelny po ukončení vyučování.  

 Do jídelny vstupují pouze přihlášení strávníci. 

 Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. 

 Jídelní lístek je k dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může 

změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.  

 Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. 

 Připomínky ohledně stravy řeší strávník (zákonný zástupce) s vedoucí školní jídelny. 

 

Dohled ve školní jídelně 
 Dohled ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh 

dohledů je vyvěšen v jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, 

hygienických a kulturních stravovacích návyků.  

Úklid ve školní jídelně 
● Úklid a pravidelnou desinfekci během obědů (rozbité nádobí, rozlitý pokrm) zajišťuje 

v jídelně dozor nebo pracovnice školní kuchyně.  

 

 ředitelka školy Mgr. Helena Kalusková 

 ……....……………………………………………. 

         V Darkovicích 30. 8. 2022 


