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Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín 

Vnitřní řád školní jídelny 

 

Vytvořen na základě těchto právních předpisů 

- zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

- vzdělávání / školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů 

- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 

107/2008 Sb. 

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 

stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb. „o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

  

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a pracovníků školy, doplňková činnost byla 

pozastavena. 

  

Práva a povinnosti dětí a žáků 

- žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu 

- žák je povinen zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda 

- pokud je žák přítomen ve ŠJ je povinen mít uhrazené stravné 

- žák je povinen použité nádobí po konzumaci oběda odnést do odkládacího okénka a 

  zanechat své místo čisté 

- žák má právo na výdej oběda dle jídelního lístku 

- žák má právo oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí 

- žák má právo první den neplánované nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče 

- žák má právo odhlásit si oběd den předem do 13.30 hod. 

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků  

-zákonný zástupce je povinen uhradit stravné za své dítě předem 

-zákonný zástupce je povinen odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole 

-zákonný zástupce je povinen aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování 
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-zákonný zástupce je povinen vyčkat na příchod svého dítěte ze ŠJ před jídelnou 

-zákonný zástupce má právo na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého 

 dítěte 

-zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den 

  neplánované nepřítomnosti 

  

Organizace provozu stravování 

Doba výdeje pokrmů 

Školní jídelna je otevřena od 11.00 do 13.00 hod. (pokud není stanoveno jinak, např. o 

prázdninách). 

Výdej obědů do jídlonosičů 10.45 - 11.30 hod. 

Oběd žáci a zaměstnanci dle vyučovacího rozvrhu. 

Ceny stravného – MŠ 

Ceny stravného – MŠ do 6ti let:  

Přesnídávka – 10 Kč, oběd – 20 Kč, svačinka – 7 Kč 

Ceny stravného – MŠ 7mi letí: 

Přesnídávka – 10 Kč, oběd – 24 Kč, svačinka – 7 Kč 

Ceny stravného – ZŠ 

Žáci od 7mi let do 11 ti let – 24 Kč 

Žáci od 11 ti let – 28 Kč 

Zaměstnanci – 28 Kč 

 

Způsob placení stravného                                                                                                  

Strávníci dostanou včas od pí. vedoucí ŠJ doklad s cenou stravného, kterou mají 

uhradit. Zde mají zároveň již odečteny odhlášené obědy z uplynulého měsíce. 

 

Bezhotovostní způsob  

Příkazem k úhradě na účet 180992261/0300, nejpozději kolem 20. dne v každém měsíci. 

Stravné se platí měsíc dopředu. Je nutno uvádět jméno dítěte.  

V hotovosti 

Platit se může hotově v kanceláři ŠJ a to v úředních hodinách nebo po dohodě s pí. školní 

jídelny.  
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Každý si může zvolit způsob placení, ale není možné to stále měnit. Změna je možná, pokud 

se nahlásí dopředu, a po dohodě s vedoucí ŠJ. 

Způsob vrácení stravného 

Přeplatek stravného lze vyplatit strávníkovi na základě dohody převodem na jeho účet v bance 

nebo hotově zákonnému zástupci žáka, jinak je během školního roku odečítán z každé 

nadcházející platby. Na konci školního roku jsou všechny přeplatky vráceny buď na účet, 

nebo z pokladny ve šk. jídelně podle toho, jak má strávník způsob placení nastaven. 

 

Při nezaplacení stravného v daném termínu nebude mít strávník nárok na oběd do doby 

zaplacení. Po dohodě s pí vedoucí, lze domluvit splátkový kalendář. 

 

Přihlašování a odhlašování stravy 

Osobně – v kanceláři ŠJ nebo v kuchyni                                                                                

Písemně - do odhlašovacího a přihlašovacího sešitu k tomu určeném 

Telefonicky – na číslo 733 180 657, den předem do 13.30 hod. nebo nejlépe zaslat SMS       

U odhlašování strávníků je důležité uvést přesně datum, od kterého dne stravu odhlašujete a 

na jak dlouho. Při dlouhodobé absenci strávníka nezapomeňte včas nahlásit nástup. 

   

   

Přihlásit a odhlásit stravu lze nejpozději do 13.30 hod. předešlého dne. Strávník je přihlášen 

ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukoliv změnu (ukončení 

stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní apod.) je strávník povinen včas nahlásit 

vedoucí ŠJ. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu. V případě 

nemoci, při neodhlášení oběda, má strávník nárok 1. den odebrat stravu do čistého jídlonosiče 

(ne do skleněných nádob!) za dotovanou cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit.  

Žák školy má nárok na oběd ve ŠJ za zvýhodněnou cenu v případě, že je přítomen na 

vyučování nebo se účastní reprezentační akce pořádané školou (olympiády, soutěže apod.). 

Oběd konzumuje vždy ve ŠJ. V případě konání celodenního školního výletu (i jednodenního) 

je rodič povinen dítěti oběd odhlásit.  

Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci, dovolené, 

účasti na školeních, kdy čerpá příspěvek na stravné  a školních výletech.                                     

Strava v jídlonosiči je vydána výdejním okénkem a je určena k rychlé spotřebě (do 4 hodin po 

uvaření, tj. asi do 15.30 hod.). 

  

Školní jídelna není vybavena stravenkovým systémem. 
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Úřední hodiny v kanceláři ŠJ 

Pondělí     9.00 – 11.00 hod. 

Úterý         6.00 –  9.00 hod. 

Středa        6.00 –  9.00 hod. 

Čtvrtek      6.00  – 8.00 hod. 

Pátek          ------------- 

Provozní doba školní kuchyně od 6.00 do 14.30 hod. 

(v chodbě v přízemí ZŠ u školní jídelny a v chodbě v přízemí MŠ).                                                                                                                                                                             

 

Vlastní organizace provozu 

 V jídelně není určený prostor pro odložení tašek a svršků, děti si tyto věci ukládají 

v šatně.     

 U výdejního okénka strávník obdrží oběd - druhý chod. Polévku nalévá školnice ZŠ, 

když žáci sedí u stolu, kompot nebo dezert již mají na stolech připravený.  Po 

konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do odkládacího okénka.                                             

 Žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu.  

 Žák se zdržuje ve ŠJ jen po dobu nezbytně nutnou na oběd. 

 Žák nenosí do jídelny školní pomůcky a hračky. 

 Problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí vedoucí školní 

jídelny. 

 Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi. 

 V jídelně mohou být přítomni pouze strávníci, kteří mají ten den uhrazený oběd, 

rodiče a jiný doprovod čekají na strávníky před jídelnou. 

 

Podmínky zacházení s majetkem 

 Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a 

společenskými pravidly při stolování. Strávník nepoškozuje a neničí zařízení a 

vybavení ŠJ. 

 Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny nebo kterékoliv 

pracovnici ŠJ. 

 Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) 

zajišťují pracovnice ZŠ. Čistotu stolů během výdejní doby zajišťuje školnice nebo 

pedag. dozor. 
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Dle § 31 školského zákona mohou být žáci podmíněně vyloučeni nebo vyloučeni ze 

stravování ve školní jídelně v případě závažného zaviněného porušení povinností 

stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem školní jídelny. Mohou být 

vyloučeni za zvlášť nevhodné chování vůči pracovníkům školského zařízení viz. § 31 

odst. 3 školského zákona. 

                                                                                                                                

Bezpečnost a ochrany zdraví žáků prostorách ŠJ 

         V prostorách ŠJ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví pedagog, který vykonává dohled 

nad žáky. Zároveň dohlíží na to, aby během oběda nedocházelo k výskytu sociálně 

patologických jevů v souladu se Školním řádem. 

Pravidla používání informačních komunikačních technologií v prostorách ŠJ  

- ve školní jídelně je zákaz používání mobilních telefonů 

Zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny. 

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. 

Alergeny – seznam a výpis alergenů je uveden spolu s jídelníčkem na nástěnce ŠJ a na 

webových stránkách školy - www.zsdobravoda.cz. 

Jídelní lístek je umístěn na nástěnce ve ŠJ, v MŠ a na webových stránkách školy-

www.zsdobravoda.cz 

Vnitřní řád školní jídelny je zveřejněn na nástěnce ŠJ, na chodbě Mateřské školy a na 

webových stránkách školy-www.zsdobravoda.cz.  

Se zněním Vnitřního řádu školní jídelny byli seznámeni zákonní zástupci dětí, žáků i 

zaměstnanci školy. 

Po dobu stravování ve školní jídelně platí pro žáky pravidla chování a jednání stanovená 

Školním řádem. 

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán na pedagogických radách dne 28.8.2019, na provozní 

poradě dne 28.8.2019 a nabývá účinnosti dne 1.9.2019. 

Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu Vnitřního řádu školní jídelny na 

schůzkách s rodiči MŠ a ZŠ (doloženo zápisem). 

Schválen školskou radou dne 16.9.2019. 

S účinností dnem schválení. 
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V Dobré Vodě u Hořic 28.8.2019  

Zpracovala: Vedoucí jídelny Jarmila Horáčková 

Schválila: Ředitelka školy Mgr. Marcela Hudková 


