
 

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ 

 

Č.j.:  ZMSPL/0592/2022       Účinnost od: 1.1.2023 

Spisový znak: A.1.         Skartační znak: A 10 

 
 

 

 

Vychází ze:  

•Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

•Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb. 

•Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích řízených ÚSC, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. a vyhlášky č. 17/2008 Sb. 

•Vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 

 

Organizace zajišťuje závodní stravování ve vlastním stravovacím zařízení (školní jídelně) - zaměstnanec 

hradí náklady na suroviny spotřebované na přípravu hlavního jídla s příspěvkem z FKSP. Ostatní 

provozní náklady hradí organizace. 

Cena potravin  38,- Kč 

Příspěvek FKSP 38,- Kč 

Zaměstnanec hradí       0,- Kč (nejsme plátci DPH) 

 

Stravování za sníženou cenu poskytuje organizace: 

•svým zaměstnancům 

•důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu (viz. Kolektivní smlouva). 

 

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud 

strávník vykonává  práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce sjednaném v pracovní 

smlouvě. 

 

Další hlavní jídlo v kalendářním dni organizace může poskytnout za sníženou úhradu pokud strávník 

vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci. 

 

Zaměstnancům činným u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může 

organizace poskytnout jedno hlavní jídlo za pořizovací cenu potravin, pokud přítomnost v práci 

v kalendářním dni trvá alespoň 3 hodiny. 

Za stejných podmínek se poskytuje stravování zaměstnancům organizace, kteří se přímo podílejí na 

přípravě nebo výdeji jídel. 

 

V době nepřítomnosti zaměstnance (nemoc, dovolená, atd.) organizace neposkytuje dotované 

stravování.  

 

Zaměstnanec je povinen se ze stravování odhlásit dle stanovených podmínek (přihlašování a odhlašování 

stravy), nebo si objedná u ved.ŠJ stravování za plnou cenu:   cena potravin:       38,- 

                                                                                                  mzdová režie:       28,- 

                                                                                                  věcná režie:          17,- 

                                                                                                  plná cena oběda:   83,-   

   

 



 

          

 

 

Výdejní doba:  výdej stravy do jídlonosičů od 11:00 – 11:15 hod. 

       výdej stravy   od 11:35 – 13:45 hod. 

 

Školní jídelna je od září 2019 vybavena terminály, které strávníkům, pomocí bezkontaktních čipů, 

odepisují z jejich zaplacené stravy odebrané obědy. Tento výdej stravy se týká pouze strávníků ve školní 

jídelně, ne pro výdej stravy v MŠ. 

 

Oběd se vydá po předložení čipu. Při zapomenutí čipu se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ.  

 

Bezkontaktní čipy v hodnotě 121,- Kč jsou nedílnou součástí každého strávníka u výdejního pultu a 

zůstávají v jeho vlastnictví.  

V případě ztráty bezkontaktního čipu a v případě jeho poškození, je strávník povinen oznámit neprodleně 

tuto skutečnost vedoucí školní jídelny a pořídit si čip nový.  

Pokud čip najde, odevzdá jej vedoucí ŠJ. Bude mu vrácena částka za nalezený čip, kterou zaplatil.  

 

Bude-li strávník odebírat oběd do jídlonosiče, je povinen čip také použít. 

 

  

Způsob úhrady stravování – bezhotovostně, hotově ve vyhlášených pokladních dnech a pokladních 

hodinách. 

 

Změny ve stravování hlaste prosím do 11:00 hodin na další den.  

 

Pouze v případě nemoci, lze 1.den odhlásit stravu do 8:00, popřípadě objednat stravu za plnou cenu. 

 

 

 

V Předměřicích nad Labem 1.1.2023      

 

 

 Vypracovala: Cvejnová Iva                                                    Mgr. Hebelka Pavel 

                        vedoucí ŠJ                                                                  ředitel  ZŠ a MŠ 


