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Řád školní jídelny platí pro všechny žáky a ostatní strávníky základní školy. 

1. Žáci vstupují do školní jídelny v přezůvkách, bez svrchníků, čepic, apod. Aktovky si 

odloží na určeném místě. 

2. Svačinky – během dopolední přestávky (9,40 – 10,00) jsou přihlášeným žákům 

podávány svačinky. U svačin vykonává dozor pedagogický pracovník a pracovnice 

školní kuchyně, která zároveň zajišťuje úklid školní jídelny. 

3. Výdej obědů – probíhá od 11,45 do 14,00 hodin pro žáky a zaměstnance školy ve školní 

jídelně. Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky a pro žáky první den nepřítomnosti ve 

škole je v době od 10,45 – 11,10 hodin ve školní jídelně. Ve školní jídelně se během 

výdeje obědů dětem do jídlonosičů  nevydává. 

4. Obědy pro nemocné – v době nemoci dítěte si rodič může vyzvednout oběd pouze první 

den nepřítomnosti ve škole, následující dny je nutno odhlásit, nebo lze zakoupit oběd 

v plné nedotované ceně. Neodhlášenou stravu od druhého dne nepřítomnosti žáka ve 

škole je nutno v každém případě doplatit do plné nedotované ceny oběda. 

5. Stravovací čipy (karty) – strava je žákovi vydána pouze po předložení platného 

čipu/karty. Ve výjimečných případech může být oběd vydán. 

6. Ztráta čipu/karty – při ztrátě čipu/karty je žák povinen tuto okolnost ihned nahlásit, 

čip/karta mu bude zablokován až do vyřízení nového (žák i nadále chodí na obědy). 

7. Pravidla chování – žáci dodržují pravidla slušného chování, stolování, nepoškozují 

majetek školy (ubrusy, příbory). 

8. Dozor – v době oběda zajišťuje dozor ve školní jídelně pedagogický pracovník. 

9. Placení obědů – platby za obědy a svačinky se provádí bezhotovostně. Tyto platby musí 

být připsány na účet nejpozději do 30. dne v měsíci na další měsíc. Žáci mají možnost 

vyřizování obědů, čipů/karet v době od 9,40 do 10,00 hod ve školní jídelně. 

10. Možnosti odhlašování a přihlašování obědů  

a. Terminál - vždy nejméně 1 den předem, a to do 11,00 hod, 

b. Telefonicky - na čísle 596 312 271 (možnost záznamníku) nebo 725 542 555, 

vždy nejpozději do 6,00 hod ráno,  

c. E-mailem - jidelna@borovskeho.cz (akceptování -  zpětnou zprávou e-mailem), 

d. Internet – vždy nejméně 1 pracovní den předem, odkaz je k dispozici na www 

stránkách školy. 

11. Věkové skupiny strávníků – žáci jsou vedeni ve stravovací evidenci dle věku, nikoliv 

dle ročníků. Žáci, kteří dosáhnou 15 let ve školním roce tj. od 01. 09. do 31. 08. daného 

roku, jsou vedeni jako žáci střední školy. 

 

                

 

                                                      

V Karviné, dne 1. září 2018     Mgr. Libor Stáňa, 

             ředitel školy     


