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Základní škola, Praha 10 – Hostivař, Hornoměcholupská 873,  102 00 

ORGANIZA ČNÍ ŘÁD ŠKOLY  

Příloha č. 5 k Řádu školní jídelny: 
Pokyn ředitele školy k organizačnímu a finančnímu zajištění ochutnávek jídla 

zákonnými zástupci strávníků  

Pořadové číslo - číslo jednací: 13 - POR/04/2007-05 

Zpracoval: Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 21. 11. 2012 
Změny v této příloze jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 

1. Obecná ustanovení 

1. Na základě připomínek zákonných zástupců strávníků – žáků Základní školy Praha 10, 
Hornoměcholupská 873 (dále jen škola) může ředitel školy rozhodnout o ochutnávkách 
obědů. Ochutnávky obědů jsou výhradně určeny pro zákonné zástupce strávníků – žáků 
školy. O ochutnávce učiní zákonný zástupce strávníka zápis do tiskopisu, který je součástí 
tohoto pokynu ředitele školy. 

2. Zásady organiza čního zabezpe čení ochutnávky ob ědů: 

1. Ochutnávky obědů probíhají v souladu s vnitřní směrnicí organizace č. 13 - POR/04/2007 
Řádem školní jídelny a v souladu s příslušnými právními a hygienickými předpisy 

2. Dobu a časový rozsah, kdy mohou ochutnávky obědů probíhat, stanovuje ředitel školy po 
projednání s vedoucí školy jídelny 

3. Ochutnávky obědů se týkají polévky a hlavního jídla, popř. pití a dalších příloh 

3. Zásady finan čního zabezpe čení ochutnávky ob ědů 

1. Z hlediska finančního zajištění jsou ochutnávky obědů zabezpečovány v režimu doplňkové 
činnosti 

2. Velikost porce, která je určena pro ochutnávání, je ve velikosti jedné čtvrtiny normovaného 
oběda 

3. Pro finanční krytí ochutnávek oběda nesmí být používáno stravné od strávníků – žáků 
školy, zaměstnanců školy a dalších osob, které se ve školní jídelně stravují 

4. Cena ochutnávky oběda je ve výši ¼ ceny normovaného oběda, která je stanovena v režimu 
doplňkové činnosti. Ke krytí nákladů na ochutnávky obědů nejsou používány finanční 
rozpočtované prostředky školy 

5. Finanční prostředky, které jsou za ochutnávky obědů přijímány do pokladny organizace 
(popř. na bankovní účet organizace) jsou součástí příjmů doplňkové činnosti školy a takto 
je také o nich v souladu s příslušnými právními předpisy účtováno 
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4. Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení této přílohy jsou ředitelem školy pověřeni tito pracovníci: 
zástupce ředitele školy, hospodářka a ekonomka školy a vedoucí školní jídelny 

2. Tato příloha nabývá účinnosti dnem 21. 11. 2012 

V Praze 10 – Hostivaři dne 21. 11. 2012 

Mgr. Jiří DOUTNÁČ  
ředitel  školy 
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Základní škola Praha 10 – Hostivař, Hornoměcholupská 873 

Zápis o ochutnávce oběda zákonným zástupcem 

strávníka  

Jméno a příjmení strávníka: Třída, kterou strávník 
navštěvuje: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 
strávníka: 

Datum, kdy se ochutnávka 
uskutečnila: 

Uskutečněná ochutnávka tohoto jídla: 

 

Kvalitu jídla lze hodnotit (zaškrtněte známku 1 – 5: hodnocení jako ve škole) 

1 2 3 4 5 
 

Stručné hodnocení oběda: 

 

V případě nedostatku místa pro hodnocení použijte druhou stranu tiskopisu 

Podpis zákonného zástupce strávníka: __________________________ 


