
 

 

Provozní řád školní výdejny obědů 

Údaje o zařízení:             Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56, 

                                            511 01 Turnov, příspěvková organizace 

Telefon:                             481 32 11 13 

E – mail školy:                   zsturnovmasov@seznam.cz 

Kapacita výdejny:            105 obědů denně 

Dodavatel obědů:            Školní jídelna při ZŠ Turnov, Skálova 600, 

                                             vedoucí stravování Ing. Lenka Pavlíková, tel: 481 321 795 

 

Náplň činnosti školní výdejny obědů: 

Hlavní činností školní výdejny při ZŠ v Mašově je zajišťování poledního stravování žáků školy 

v budově školy v Mašově. Školní výdejna jídla dále poskytuje závodní stravování 

zaměstnancům školy. 

Žáci i zaměstnanci mají možnost denního výběru ze dvou jídel. Jídla si vybírají pomocí 

internetových objednávek na serveru www.strava.cz  

Harmonogram výdeje stravy:  

11:30 – 13:00 žáci a zaměstnanci školy 

 

Evidence strávníků 

Strávníkem je osoba registrovaná v seznamu strávníků školní jídelny při ZŠ Skálova, Turnov 

a mající u této školní jídelny účet. Registrace žáků a zaměstnanců školy probíhá na základě 

vyplněné přihlášky ke stravování. 



 
Rodiče žáků, kteří ukončují stravování, jsou povinni o této skutečnosti bez zbytečných 

odkladů informovat vedoucí stravování. 

Způsob odhlašování obědů: 

V případě předpokládané nepřítomnosti žáka se obědy odhlašují den předem buď osobně 

v jídelně ZŠ Skálova, po internetu na serveru www.strava.cz  ( internetové objednávky se 

uzavírají vždy den předem v 13:30 hodin), popř. telefonicky ještě ráno nejpozději do 7:30 

hodin. 

Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dny, kdy se účastní školního vyučování. Pokud 

strávník nestihne oběd odhlásit, je oprávněn si jej v první den nepřítomnosti vyzvednout do 

přinesených nádob. 

Stravování zaměstnanců se řídí Zákonem o závodním stravování. 

 

Ceník obědů pro žáky od 1.9.2022 

Žáci 7 – 10 let ………………………..29 Kč 

Žáci 11 – 14 let                            31 Kč 

Cena čipu …………………………… 121 Kč 

Zařazení žáka do cenové kategorie závisí na jeho věku. Rozhodným obdobím je školní rok, ve 

kterém dosáhne výše uvedeného věku.  

Způsob platby: 

Po dohodě v kanceláři stravování ve Skálově ulici je možno hradit stravné v hotovosti, 

inkasním způsobem ze sporožira či příkazem z běžného účtu. 

Další ustanovení: 

Do stravovacího prostoru výdejny jídla mají v době oběda přístup pouze strávníci, kteří mají 

řádně přihlášené obědy.  

 

  V Turnově – Mašově dne 24.8.2022                           Mgr. Renáta Šulcová, ředitelka školy 


