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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
IČ: 61389820, tel. 223 018 915 

email: sj.korunovacni@volny.cz, jidelna@korunka.org 

www.korunka.org 

číslo účtu školní jídelny: 51-2510110217/0100 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZAJIŠŤUJE: 

V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole. 
V době prázdnin, ředitelského volna a dalších mimořádných akcí škola stravování nezajišťuje. 

Škola poskytuje závodní stravování zaměstnancům v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na 
pracovišti. 

Škola zajišťuje obědy cizím strávníkům jako doplňkovou činnosti do jídlonosiče nebo na talíř. 

Škola jako doplňkovou činnosti nabízí zdravé svačiny pro děti i zaměstnance. 

Nabízíme odvážení velikosti porce (např. diabetes). 

Vaříme, po dodání potvrzení od lékaře, bez lepku. 
 
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY SE ŘÍDÍ UVEDENÝMI PŘEDPISY V PLATNÉM ZNĚNÍ: 

Vyhláškou 107/2005 Sb. – o školním stravování 

Zákonem číslo 561/2004 Sb. – školský zákon 

Zákonem číslo 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví 

Vyhláškou 602/2006 Sb. - o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

Vyhláškou 84/2005 Sb. - o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených ÚSC 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR 
 
PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ: 

Žáci jsou přihlašováni ke stravování svými rodiči nebo zákonnými zástupci formulářem: Přihláška ke 
stravování ve školní jídelně, součástí je Upozornění pro rodiče. Platí vždy na jeden školní rok. Termín 
odevzdání je do 15 září. Pokud se žák přestane během školního roku stravovat, je nutno tuto skutečnost 
nahlásit vedoucí ŠJ. 

Na základě odevzdání Přihlášky je strávník zaregistrován do programu školní jídelny a je mu přidělený 
variabilní symbol, který platí po celou dobu školní docházky. Rovněž dostane přidělen PIN a 
přihlašovací jméno k možnosti přístupu na www.e-jidelnicek.eu. Zde má možnost odhlášky, přihlášky, 
může sledovat jídelní lístek a kontrolovat stav konta. 

Strávník je povinen si zakoupit čip v hotovosti v kanceláři ŠJ. Cena čipu je 120,- Kč, životnost čipu je 9 
let (pokud ho strávník neztratí nebo nezničí, měl by vydržet celou dobu školní docházky).  

Strávník má povinnost nosit čip na každý oběd. Pokud strávník čip ztratí nebo násilně zničí, musí si 
koupit čip nový. Nepoškozený, čistý a funkční čip může být odkoupen zpátky za cenu 120,- Kč. Čip je 
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majetkem strávníka, je nepřenosný. Pokud strávník zapomene čip, nahlásí tuto skutečnost paní 
kuchařce u výdeje. 

Zapíše se řádně a čitelně do sešitu, aby mu mohl být zaplacený oběd vydán. 

Po zaplacení je automaticky objednáno menu č. 1 na celý měsíc (nebo do výše zaslaných peněz). ŠJ 
nabízí výběr z dvou menu. Jídelníček je sestavován na dobu jednoho týdne, je vyvěšen u družiny, na 
internetu a u kanceláře ŠJ. 

Změnu menu lze provádět na snímači v jídelně nejpozději den předem do 14 hod nebo přes internet 
rovněž den předem také do 14 hod. Jiné změny pouze po domluvě. 

Rodiče nebo zákonní zástupci můžou odhlásit strávníka až do 8:00 hod téhož dne na telefonním čísle 
223 018 915, osobně v kanceláři ŠJ nebo na e-mail: sj.korunovacni@volny.cz, jídelna@korunka.org. Na 
boxu v jídelně a přes internet na adrese www.e-jidelnicek.eu lze pouze předchozí den do 14:00 hod. 

První den neplánované nepřítomnosti žáka si může rodič po domluvě v kanceláři ŠJ vyzvednout oběd 
do přinesených neskleněných nádob v době od 10:45– 11:00 hod ve výdejně cizích strávníků ze 
Sládkovy ulice 2. Včas neodhlášené obědy propadají. Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny. 
 
VÝDEJ OBĚDA: 

Výdejna cizí strávníci: 10:30 – 11:00 hod 

Výdejna škola: 11:40 - 13:40 hod 
 
CENA OBĚDA: 

Kategorie 3 - 6 let: 22,00 Kč 

Kategorie 7 - 10 let: 25,00 Kč 

Kategorie 11 - 14 let: 27,00 Kč 

Kategorie 15 let a více: 29,00 Kč 

Do věkových kategorií jsou žáci zařazováni na dobu školního roku – Zákon č.10/2005 Sb. (školní rok je 
do 31.8. - Zákon č.561/2004 Sb., §24) 

Cizí strávníci: 77,00 Kč 

Zaměstnanci: 21,00 Kč 
 
CENA SVAČIN: 

svačina 1: 17,00 Kč 

svačina 2: 20,00 Kč 

svačina 3: 20,00 Kč 

svačina 4: 22,00 Kč 
 
ÚHRADA: 

 1/ trvalým nebo jednorázovým příkazem – č. účtu: 51-2510110217/0100 - upřednostňujeme  

 2/ hotově v kanceláři školní kuchyně 
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Obědy bankovním příkazem se platí na celý měsíc do 25 dne v měsíci na měsíc následující. Uvádějte 
vždy VS, jméno dítěte a třídu. 

Obědy v hotovosti se platí v kanceláři ŠJ, vchod ze Sládkovy ulice na celý měsíc do 11:15 hod poslední 
den předcházejícího měsíce na měsíc následující (tzn. do 31.8. na měsíc září, do 30.9. na měsíc říjen…). 

  Platí: počet školních dnů x cena oběda dle kategorie 

Přeplatky jsou vraceny 1xročně v červenci, srpnu nebo převáděny do dalších ročníků. Dohoda možná i 
během školního roku. 
 
PROVOZ JÍDELNY: 

V prostorách školní jídelny dodržují strávníci pravidla slušného chování, chovají se ohleduplně, 
ukázněně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a dbají pokynů pedagogického dozoru. 
Je zakázáno předbíhat ve frontě, obtěžovat spolužáka u objednávkového snímače, znehodnotit jídlo 
spolužáka, vnášet a vynášet jídlo z jídelny, zejména mléčné výrobky apod. Po konzumaci oběda 
odnášejí strávníci nádobí do umývárny. Tašky odkládají v šatně. Nevolnost, zranění, znečištění podlahy 
nebo stolu hlásí žáci dozoru ŠJ, popř. své družinové vychovatelce. 

Osobní kontakt a problémy se stravováním je možno řešit denně v době od 6:45 - 11:30 hod, 13:45 -
14:45 hod v kanceláři školní jídelny nebo po telefonické domluvě.  

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na stránkách školy, na nástěnce u kanceláře ŠJ, k nahlédnutí u 
ředitele školy. 
 
CIZÍ STRÁVNÍCI: 

Výdej do jídlonosiče je pouze ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice. Výdej na talíř je 
doporučen hned v 11:15-11:30 hod, k sezení používat samostatné stoly v jídelně. 
 
OBĚDY V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY: 

V případě nařízení povinného distančního vzdělávání bude oběd všem dětem, které ředitel školy nebo 
pověřený pracovník nahlásil, k následujícímu dni po vyhlášení automaticky odhlášen. 

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr dotovaných obědů dětem, kteří 
se povinně vzdělávají distančním způsobem za těchto podmínek: 

 1/ odhlášený oběd zákonný zástupce dítěte přihlásí osobně, telefonicky nebo emailem v 
 kanceláři školní jídelny (ne přes internet) 

 2/ výdej oběda bude v době 10:30 – 11:00 ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice, 
 hnědé dveře vedle kavárny Těsně vedle Burundi, za respektování všech platných 
 epidemiologických nařízení (rouška, dezinfekce, rozestup) do přinesených neskleněných nádob 
 pouze osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. 

Škola nemá povinnost vydávat oběd: 

 1/ ředitel školy vyhlásí ředitelské volno 

 2/ MŠMT schválí změnu v organizaci školního roku 

 3/ je-li dětem nařízená karanténa, ale nejde o většinu třídy (a to i v případě, kdy se v jiných 
 třídách  té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje) 

 4/ jsou děti nepřítomné z jiného důvodu (např. nemoci).  
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Vedoucí školní jídelny: Hana Štekrová 

email: sj.korunovacni@volny.cz, jidelna@korunka.org 

telefon: 223 018 915 
 
Vedoucí kuchařka: Diana Procházková 

Kuchař/ka: Lucie Mlynářová, Petra Kalašová, Richard Kříž, Václav Nekvapil 

Pomocná kuchařka: Dagmar Karpfingerová 
 

V Praze dne 29.9.2020      Mgr. Tomáš Komrska - ředitel školy 
 
 
 
Platnost od: 1.10.2020 

Pod č.j. 195/2020 z 30.9.2020 

Nahrazuje Vnitřní řád školní jídelny č.j. 27/2019 z 10.3.2019 

 


