
                              STRAVOVACÍ   ŘÁD 
 

Stravování žáků Taneční konzervatoře Nejedlého 3 se řídí vyhláškou 107/2005 

Sb., o školním stravování 

v platném znění (novela – 107/2008) 

Výživové dávky jsou poskytovány s ohledem na jejich fyzickou zátěž a zároveň 

na udržování jejich tělesné hmotnosti. Výživové dávky a finanční limit se řídí 

vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Stravování žáků je rozděleno podle stáří do dvou skupin: 

 

a) žáci ve věku 11 – 14 let (norma masa v syrovém stavu 100 g) 

b) žáci ve věku 15 – a více let (norma masa v syrovém stavu 120 g) 

 

Žáci, kteří v průběhu školního roku (tj. od 1.září do 31. srpna následujícího 

roku) dosáhnou věku 15 let budou 

již od září zařazeni do kategorie nad 15 let.  

 

Školní jídelna připravuje celkem 6 jídel a to   3 hlavní jídla (oběd1, oběd 2, 

večeře) 

                                              3 doplňková jídla (snídaně, 

přesnídávka, svačina) 

Oběd 1 a oběd 2 je připravován dle provozních možností. 

Výše úhrady za školní stravováni tj. náklady na potraviny, které strávník hradí, 

je přímo odvislá od věku strávníka a věku odpovídajícímu finančnímu limitu. 

 

Přihlášení a odhlášení stravy 

 

Žák se přihlašuje na stravování odevzdáním vyplněné přihlášky na stravování, 

podepsané zákonným zástupcem (formulář v příloze)   

 

Přihlašování a odhlašování se provádí nejpozději jeden den předem do 12.00 

hod. Nemocní strávníci mají možnost odhlásit se v den stravování ráno do 8.00 

hod. Odhlášky se provádí na www.strava.cz, osobně nebo telefonicky na čísle 

548 520 828 .První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole dle § 4 

odst. 9 vyhlášky č.  107/2005 se považuje za pobyt ve škole nebo školském 

zařízení a stravu může odebrat.  Každý další den nepřítomnosti musí být 

strava odhlášena a jídelna není oprávněna stravu připravovat. V případě 

porušení tohoto nařízení bude jídelna účtovat strávníkovi veškeré náklady 

na přípravu stravy tj. normativ na potraviny a provozní náklady. 

Mzdové a věcné náklady za neodebrané neodhlášené obědy v době 

nepřítomnosti žáka ve škole jsou vyčísleny v daný měsíc. 

http://www.strava.cz/


 

Žák Taneční konzervatoře má právo odebrat denně 1 oběd § 4 odst .4 . Žák 

ubytovaný v ubytovacím zařízení 

má nárok na celodenní stravování § 4 odst .6.   

 

Výběr  oběda ze dvou hlavních jídel  

  

K výběru jednoho ze dvou hlavních jídel na oběd slouží objednávkový systém 

na stránkách www.strava.cz V případě, že si strávník jídlo neobjedná má 

automaticky objednané jídlo č. 1. 

 

Platby 

 

Platba za stravné se provádí  

Inkasním příkazem- je nutné zřídit povolení k inkasu u vaší banky ( přímo 

v bance nebo sami přes internet-banku) číslo účtu školy-  10006-

1000103514/0600 

V měsíci srpen bude stržena jistina, a to ve výši 700,- a u celodenních strávníků 

2000,-. Z toho to důvodu je nutné přihlášku ke stravování doručit nejpozději do 

30.6. osobně nebo poštou či e-mailem do 30.7.  

( jidelna@tkbrno.cz)  

Další platba bude provedena v měsíci říjen za září. Stravné se hradí zpětně, a to 

vždy za skutečné stravovací dny.  

Jistina u končících strávníků bude v průběhu prázdnin poukázána na jejich účet, 

O ostatních studentů bude jistina převedena do dalšího školního roku. 

  

 Je nutné, aby každý strávník měl zaplacené stravné za daný měsíc, jinak s ním 

ve stravování nebude počítáno. 

Přeplatek za jeden oběd se nevrací. 

 

Karty 

 

Výdej stravy je realizován snímačem na plastikové karty, který identifikuje, zda 

má strávník na stravu nárok, v jakém finančním normativu a které ze 6 jídel má 

nárok odebrat. Plastikovou kartu si strávník zakoupí v kanceláři v hodnotě Kč 

35,-. Karta je majetkem strávníka. Slouží po celou dobu školní docházky. 

Nevrací se. 

V případě, že strávník kartu zapomene, musí toto nahlásit v kanceláři školní 

kuchyně. Poškozené karty se nesmí vkládat do snímače – dochází k poruše. Při 

ztrátě nebo znehodnocení karty je strávník povinen zakoupit si kartu novou.  

 

http://www.strava.cz/


 

Výdej stravy 

Výdej stravy probíhá ve školní jídelně. 

Snídaně 

 7.00 hod.   -   7.20 hod. ráno, současně je vydávána i přesnídávka 

Oběd 

11.30 hod.  -  14.00 hod. současně je vydávána odpolední svačina 

 Večeře 

18.30 hod. – 19.00 hod.  

                                       Páteční večeře se nevaří, strávníci na ní nemají nárok. 

 

Závodní stravování     

 Závodní stravování se řídí vyhláškou MF č.84/2005 Sb., o nákladech na 

závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených 

územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů 

Z ustanovení § 119 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vyplývá, že 

stravování zaměstnanců není součástí školního stravování. 

Ustanovení § 140, odst.1 zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce v plném znění 

stanoví, že zaměstnavatel (ředitelé příspěvkových organizací jsou povinni 

umožnit (ne zabezpečit) zaměstnancům ve všech směnách 

stravování.  Závodní stravování se řídí Směrnicí k závodnímu stravování I. 

Stravování vlastních důchodců je vymezeno v kolektivní smlouvě.  

 

Problematika přihlášení a odhlášení stravy, způsobů placení, karet na odběr 

stravy a výdej obědů u závodního stravování je aplikována shodně se školním 

stravováním. 

 

Výdej stravy důchodcům    

 

Obědy se vydávají  v době od 11.15 hod. do 11.30 hod. do jídlonosičů a to 

v chodbě školní kuchyně 

výměnným způsobem, za zvýšených hygienických opatření.  

 

V Brně 1.února  2017 

 

Zpracovala : Bc. Farníková Ivana, ved. ŠJ  

 ………………………….  

Schválil :      Mgr. Zdeňek  Kárný ředitel školy 

 …………………………. 

 

Tímto stravovacím řádem se ruší stravovací řád ze dne 3. září 2012                    


