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__________________________________________________________________________________ 

 

Vnitřní řád: školní jídelna, 

součást zařízení: Dětský Domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, 

příspěvková organizace, Palackého tř. 515/67, 288 02 Nymburk 

ŠJ: Resslova 612, Nymburk, DD Milovice 

Telefon: 325 512 286 

Provozní doba: 6:00 – 14:30 (po – pá) 

Stravují se děti Dětského domova (celodenně), žáci ZŠ, děti MŠ speciální a zaměstnanci. 

ŠJ připravuje: snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři podle normativu stanoveného 

vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

Odhlašování ze stravování: 24 hodin předem, nejpozději do 13 hod. 

První den nepřítomnosti lze odnést zaplacený oběd v jídlonosiči v 11:30. Další dny stravu 

odhlásit. 

 

Do jídelny mají volný přístup děti DD, ostatní strávnici v době výdeje obědů. 

V jídelně se musí dodržovat preventivní hygienická a protiepidemická opatření. Je nutné 

udržovat čistotu a kulturu stolování. Každý po sobě sklidí použité nádobí do odkládacího 

okénka vedle výdejního pultu. Do prostor vývařovny je zákaz vstupu. 

 

Strávníci (mimo děti DD) jsou povinni zaplatit za každé odebrané jídlo včas. Placení probíhá 

v kanceláři ŠJ v Dětském domově, Resslova 612, Nymburk, Po – Pá 7:00 – 14:30 hod., bez 

zaplacení nebude oběd vydán. Obědy se vydávají pro děti ZŠ, PŠ, ŠD a zaměstnance denně 

11:30 – 13:30, ostatní výdej se řídí řádem Dětského domova.  

 

Pokrmy se připravují podle norem „ Receptury pro školní stravování“. Používají se i 

receptury aktuální ze zdravé výživy. Do jídelníčků se zařazuje zelenina, ovoce, mléčné 

výrobky, luštěniny, ryby… 

S jídelními lístky je možno se seznámit na nástěnkách v jednotlivých zařízeních, na vývěsce 

v jídelně. S připomínkami ke stravování se obracet na vedoucí ŠJ. 

Finanční normativ na nákup potravin je určen podle věkové skupiny strávníků dle věku, 

kterého v daném školním roce dosahují: 

Strávníci 3 – 6 let: přesnídávka: 10 Kč, oběd: 28 Kč, svačina: 10Kč, celkem 48 Kč 

Strávníci 7 – 10 let: přesnídávka: 14 Kč, oběd: 35 Kč, svačina: 11 Kč, celkem 60 Kč 

Strávníci 11 – 14 let: oběd: 36 Kč 

Strávníci 15 a více: oběd: 40 Kč 

Zaměstnanci: oběd: 40 Kč (z FKSP 13 Kč), večeře 35 Kč (z FKSP 13 Kč).  
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