
 

VNITŘNÍ ŘÁD 
 

SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.  
MŠ a ZŠ sv. Augustina, Hornokrčská 709/3, Praha 4  
s platností od 3.9.2018  
 
SÍDLO FIRMY: Jankovcova 1603/47 a, Praha 7, 170 00  
IZO: 110029534  
IČO: 25607341  
DIČ: CZ25607341 Email.: zr.7250@scolarest.cz , www.skoly.scolarest.cz  
 
Vedoucí školní jídelny : Hana Lebedová, telefon: 731 438 302  
 
V Praze 3.9.2018  
 
PROVOZNÍ ŘÁD BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘEDPISŮ: 
  
• • Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování  

• • Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění  

• • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů v platném znění  

• • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 
aktualizované úplné znění vyhlášky č.602/2006 Sb., k 1.1.2007  

• • 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  

• • 262/06Sb., zákoník práce v platném znění  
 
Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.  
 
VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  
 
Školní jídelna je organizační jednotkou firmy SCOLAREST– zařízení školního stravování 
spol. s r.o. vedené v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
54351. Předmětem podnikání je :  
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  
- Hostinská činnost – provoz školních jídelen  
 
Je zabezpečeno školní stravování žáků a škol a školských zařízení zřizovaných městem 
Praha  
 
OSTATNÍ STRAVOVÁNÍ  
 
Obědy pro zaměstnance škol se řídí samostatnou smlouvou o závodním stravování.  
 
 



PROVOZNÍ DOBA A ROZSAH SLUŽEB  
 
Provozem školních jídelen se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a 
první den neplánované nepřítomnosti. Právo žáka na školní stravování v rozsahu dle 
vyhlášky 107/2005 Sb. Žák základní školy, má právo odebrat objednaný oběd.  
 
Pondělí - Pátek  
Svačiny MŠ dopolední: 9.30 hod.  
Svačiny MŠ: odpolední: 14.30 hod.  
Obědy MŠ: 12.10 – 12.35 hod  
Obědy ZŠ: 11.40 – 14.00 hod.  
 
REGISTRACE A EVIDENCE STRÁVNÍKŮ A ZPŮSOB PLATBY  
 
Nástup během školního roku a ostatní strávníci jsou registrováni na základě Přihlášky 
ke stravování.  
V aktivní databázi jsou žáci evidováni do data dle údaje ve školní matrice. Při 
mimořádném ukončení studia nebo přestupu na jinou školu je strávník povinen se 
dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.  
Podmínkou pro stravování je vyplnění PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ, která zároveň 
slouží jako podklad pro vytvoření matriky školského zařízení v souladu se školským 
zákonem. Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti SCOLAREST – zařízení 
školního stravování , je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:  
1. Platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, nejpozději k 27 dne v měsíci  

2. Platbu poukazujte ve prospěch účtu společnosti Scolarest – zařízení školního 
stravování:  

- převodním příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu  

- vkladem hotovosti u některé pobočky Komerční banky za poplatek  
3. údaje pro zřízení jednorázového příkazu k úhradě:  
částku zaslat ve prospěch účtu KB Praha : 43-2324190217/0100  
variabilní symbol : je přiřazen každému strávníkovi s přihláškou  
specifický symbol: 7250 číslo závodu – přiřazeno s přihláškou  
 
Upozornění:  
Je nutné vyplňovat jak variabilní i specifický symbol.  
V případě, že uvedete chybný variabilní nebo specifický symbol, Vaše platba 
nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.  
Denně zodpovědný pracovník SCOLARESTu přijme soubory přijatých plateb a provede 
za pomoci příslušného programového vybavení navýšení konta strávníka o příslušnou 
částku. Všechny pohyby na kontech má každý strávník možnost sledovat přes portál  
www.mujscolarest.cz,  
Každý strávník si zakoupí čip / cena 110,- Kč/ na výdej obědů .  
 
VÝŠE SAZEB ZA STRAVOVÁNÍ  
 
Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce 
(školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.) 
 



 Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den 
neplánované nepřítomnosti. V případě zjištěné neoprávněnosti využívání 
školního stravování, může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) 
doúčtován.  

CENÍK:  

Děti MŠ celodenní menu                                        41,20 Kč 

Oběd                                                                       23,20 Kč 

Dopolední svačinka                                                  9,00 Kč 

Odpolední svačinka                                                  9,00 Kč 

 

Žáci   7-10 let menu                                                26,30 Kč 

Žáci 11-14 let menu                                                28,30 Kč 

Žáci 15-a více menu                                                31,40 Kč 

 

Zaměstnanci školy 

Oběd (polévka+ hlavní jídlo)                                  61,90 Kč. 

 

Ceny jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH 

 


