
Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, 

Školní 27, 251 66 Senohraby 
 

 

Řád školní jídelny při ZŠ a MŠ Senohraby 

 
Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit se řádem. 

Tento řád vychází z vyhlášky č.107/2008Sb. o školním stravování, vyhlášky 

č.84/2005/Sb. o nákladech na závodní stravování, vyhlášky č.137/2004 o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení ES č.852/2006. 

Školní stravování je strava dotovaná státem, děti MŠ, žáci a zaměstnanci hradí 

pouze finanční normativ na nákup potravin, režijní a mzdové náklady hradí stát. 

Na dotovanou stravu mají strávníci nárok pouze ve dnech školního vyučování a 

je určena k přímé spotřebě ve školní jídelně. 

 

- Ke stravování ve školní jídelně se může přihlásit dítě MŠ, žák ZŠ, 

pedagogický a nepedagogický zaměstnanec školy a cizí strávník. 

- Stravování se poskytuje za úhradu trvalým příkazem předplatně do 20. 

stávajícího měsíce na měsíc následující. 
 

- Odhlašování obědů je možné SMS zprávou na tel.:734 824 108 

nebo emailem: jidelna@zssenohraby.cz, odhlášení oběda je 

oprávněn pouze zákonný zástupce strávníka a to den předem 

do 13.00 hod. v naléhavých případech (horečka, úraz) v týž den 

ráno vždy do 7.00 hod  

- První den nemoci mají strávníci nárok na odnesení obědu ve vlastní 

nádobě. 

- Ceny jsou stanoveny podle věkových kategorií: 

( finanční normativ na potraviny) 

 

       MŠ 3-6-let                    přesnídávka            8,- Kč 

                                             oběd                      23,- Kč 

                                             odpol. svačina        7,- Kč 

                                              ----------------------------------------   

                                              celkem                 38,- Kč   

    

         MŠ 7 let                       přesnídávka              9,- Kč 

                                              oběd                        28,- Kč        

                                              odpol. svačina          8,- Kč 

                                             ------------------------------------------   

                                              celkem                    45,- Kč                    

 

 

mailto:jidelna@zssenohraby.cz


        ZŠ   7 – 10 let               oběd                        28,- Kč 

        ZŠ 11 – 14 let               oběd                        29,- Kč 

       Zaměstnanci                                                 31,- Kč ( z toho 11,- Kč   

                                                                                            přispívá FKSP) 

 

       Cizí strávníci                                                59,- Kč ( cena včetně mzdových 

                                                                                            a režijních nákladů) 

 

 

Stravování ZŠ 

 

Probíhá v samostatné jídelně, zřízené k tomuto účelu.  Výdej jídla je ve dvou 

skupinách: 1. od  11.45 hod 

                  2. od 12.40 hod 

Stravují se zde žáci 1. – 5. třídy, dozor v době stravování vykonávají učitelky 

ZŠ, po té děti odvádějí zpět do tříd na vyučování nebo školní družiny.  

 

Stravování MŠ 

Probíhá ve třídách MŠ.  Jídlo do horních pater dopravuje výtah k tomu určený. 

Doprava pokrmů je zajištěna v termonádobách k tomu určených.  

Výdej pokrmů probíhá od 11.45hod.  V 1.třídě vypomáhá  učitelce s výdejem 

jídla školnice, v 2. třídě zajišťují výdej obě učitelky a pomocná  kuchařka.  Ve 

2.třídě je instalována myčka nádobí, zde pomocná kuchařka umývá veškeré bílé 

použité nádobí z MŠ. 

 

Stravování zaměstnanců 

Zaměstnanci ZŠ se stravují v jídelně společně s žáky ZŠ.  

Zaměstnanci MŠ se stravují v třídách společně s dětmi MŠ. 

 

Stravování důchodců 

Důchodci si vyzvedávají jídlo ve vlastních, předem přinesených nádobách na 

vozíku v chodbě. Do kuchyně nemají přístup.  

 

Za čistotu školní jídelny, kuchyně a přilehlých prostor odpovídají kuchařky. 
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