
 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  

   KAMENICE 

 

VNITŘNÍ   ŘÁD   ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

 

Dodržování zásad správné výživy, zajištění maximální hygieny a bezpečnosti při stravování 

v jídelně školy a kulturní úrovně stolování  je významnou součástí výchovy. Aby školní 

jídelna mohla plnit toto poslání v souladu s platnými normami, je vydán v souladu 

s ustanoveními vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento provozní řád. 

 

 

A) Úvodní ustanovení 

 

1. Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje (stravovat 

se zde mohou žáci ZŠ, zaměstnanci ZŠ, MŠ   za stanovených podmínek v rámci 

doplňkové činnosti i cizí strávníci) a připravuje jídla, která vydává výdejna (stravování 

dětí v MŠ). 

      Neplacení nebo opožděné placení úhrad za stravování je důvodem k vyřazení ze    

      stravování.  

2. Do jídelny mají přístup jen osoby přihlášené ke stravování. 

3. Odhlásit se může strávník jen ze závažných důvodů (nemoc, mimořádné rodinné důvody,  

pobyt mimo školu …) u vedoucí školní jídelny nejpozději do 8.00 hodin , nebo přes 

STRAVU.cz , také do 8.00 hod. 

4. Odhlásit se lze i telefonicky na čísle 731449239.  V případě, že nebylo možné oběd 

předem včas odhlásit, je umožněn v tento den náhradní  odběr  jídla do jídlonosiče. Za 

neodebrané jídlo se neposkytuje náhrada. 

5. Žáci a zaměstnanci školy ztrácejí druhý den v případě nemoci nebo nepřítomnosti na  

pracovišti z osobních důvodů ,nárok na odběr stravy za zvýhodněných podmínek. Hranicí 



na zvýhodněný odběr zaměstnanců je odpracování minimálně tří hodin (úvazek 0,375 

nebo odučení 2 hodin – přímá pedagogická činnost).  

6.  Zaměstnancům a zákonným zástupcům žáků bude v dalších dnech nemoci umožněn 

odběr obědů do jídlonosičů za stejných podmínek jako cizím strávníkům na nově 

vystavenou kartu pro cizího strávníka. 

7.   Do prostoru výdejny a kuchyně je vstup nepovolaným osobám z hygienických a  

zdravotních důvodů zakázán. 

8.  Doba výdeje jídel: 

11.00  -  11.30 hodin  -  strávníci s odběrem do jídlonosičů 

11.30  -  14,00 hodin  -  žáci a zaměstnanci školy 

V případě potřeby může být výdejní doba z provozních důvodů po dohodě s vedoucí ŠJ 

upravena. 

Stravu vařenou v den výdeje v 11,00 je nutno zkonzumovat nejpozději čtyři hodiny 

po uvaření. 

9.  Stravování v období prázdnin a ve dnech, kdy neprobíhá výuka v ZŠ, může zůstat  

     v provozu, zůstane-li ke stravě přihlášeno minimálně deset dětí z mateřské školy. 

10. Placení obědů se provádí zálohově, nebo hotově v kanceláři ŠJ. 

11. Zbytky jídel odstraněné při mytí nádobí a ostatní odpad při přípravě stravy  

      se ukládá do zvláštních nádob k tomu určených dle vyhlášky o odpadech č.299/2003. 

13. Jako poradní orgán ředitele školy je zřízen školní parlament se zástupci všech skupin 

      strávníků. 

14. V případě výhrad se obraťte na vedoucí školní jídelny, ředitele školy, případně svého  

      zástupce ve školním parlamentu. 

 

 

B)   Vymezení rozsahu poskytovaných služeb   

 

1.    Školní jídelna poskytuje služby školního stravování, závodního stravování a v doplňkové  

       činnosti stravování pro cizí strávníky. 

2.    Školní jídelna připravuje dvě hlavní a doplňková jídla pro MŠ. Hlavním jídlem se rozumí  

       polévka, oběd, ovoce, jogurt, salát. Doplňkovými jídly u MŠ přesnídávka a odpolední   

    svačina. 

3.   Dítě v mateřské škole  

       a) s celodenním provozem – má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno   



           navazující doplňkové jídlo; 

       b) s polodenním provozem – oběd a jedno předcházející nebo oběd a jedno navazující  

           doplňkové jídlo 

       včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. 

5.    Žák základní školy má právo denně odebrat oběd. 

6.    Zaměstnanci školy mohou denně odebrat oběd za zvýhodněnou cenu za splnění  

       podmínky odpracování směny (0,375 úvazku, odučení dvou hodin). 

7.    Cizí strávníci mohou denně odebrat příslušný objednaný počet obědů daný kapacitou  

        jídelny. 

 

C)   Úplata za stravování  

1.    Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu v rámci rozpětí  

       finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb. v platném znění. 

       a) věková skupina do 6 let  MŠ  přesnídávka   10,- Kč         7 let MŠ     10,- Kč 

                                      oběd                  30,- Kč                           35,- Kč 

              svačina               10,- Kč                           10,- Kč 

                           nápoje                 4,-Kč                              4,- Kč 

                                                           celkem              54,- Kč                            59,- Kč 

       b) věková skupina 7 – 10 let: oběd 35,- Kč 

       c) věková skupina 11 – 14 let: oběd 37,- Kč   

       d) věková skupina 15 a více let: oběd 39,- Kč 

       Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného  

       věku dosahují. 

       Od druhého dne nemoci je cena odebraného oběda 82,- Kč. 

 

 

D)  Zabezpečení dohledu nad nezletilými strávníky 

 

1. Žáci vstupují do jídelny ve skupinách pod vedením dozoru a přezuti.  

Venkovní obuv a oděv odkládají na vymezeném místě. 

2. Dozor dbá na dodržování kázně a brání poškození vybavení školní jídelny. 

3. U každého stolu sedí žáci podle daného počtu míst.Jeden strávník může vyzvednout jídlo 

pouze pro jednu osobu a odebere jen tolik jídla, kolik spotřebuje. 



4. Strava je strávníkům vydávána přes výdejní pult do nádob k tomu určených, tj. čistých 

talířů, jídelních a kompotových misek (v odůvodněných případech i do jídlonosiče).  

      Hlavní jídlo se vydává do mělkých talířů, kompoty, saláty a dezerty se připraví k odběru  

      do kompotových misek, ovoce a ostatní k volnému odběru do vhodných a čistých nádob.     

      Výdej je možný pouze po provedené evidenci strávníka.  

      Vlastní výdej teplé stravy provádí pověřená pracovnice školní kuchyně v čistém   

      pracovním oděvu a podle hygienických a gastronomických zásad. 

5. Nápoje jsou servírovány ve varnicích (čaj, mléčné nápoje), k dispozici je i čistá voda. 

      Pití si žáci nalévají sami. 

6. Místo u stolu žáci udržují v pořádku a čistotě. V případě znečištění stolu nebo jiné části 

jídelny požádají pedagogický dozor nebo pracovnici jídelny u okénka, kde se vrací 

použité nádobí, o utěrku na utření. 

7. Strávníci po skončení konzumace jídla odnesou použité nádobí k okénku a dále se 

bezdůvodně nezdržují ve školní jídelně..  

8. Nádobí ani příbory se nesmí vynášet ven z jídelny! 

9. Strávníci zachovávají klid a opatrnost nejvíce v okolí výdejního okénka.  Nenechávají 

propadat objednané a zaplacené jídlo. 

10. Šetří zařízení jídelny a bezpodmínečně se řídí pokyny pracovníků a pedagogického 

dozoru. V případě zjištění úmyslného nebo nedbalostního poškození je toto viníkovi 

předepsáno k náhradě. 

 

 

E) Výdej stravy (do jídlonosičů) v doplňkové činnosti 

 

1. V přiměřeném rozsahu platí ostatní ustanovení provozního řádu ŠJ. 

2. Výdej se provádí na vyhrazeném místě, pouze do řádně označených a čistých jídlonosičů 

výměnným způsobem při odběru. 

3. Jídlo musí být odebráno v určené době.  

4. Před vstupem do ŠJ je třeba řádně si očistit obuv. Je zakázán vstup ve znečištěném 

pracovním oděvu z hygienicky rizikových pracovišť. 

5. Kouření a vodění zvířat do ŠJ je zakázáno! 

6. Po vstupu do ŠJ je třeba zachovávat čistotu a klid, není dovoleno bezdůvodně se zdržovat 

v prostorách jídelny. 



7. Kapacita vyváření pro cizí strávníky je omezena, při větším zájmu o zařazení rozhoduje 

vedoucí ŠJ, přičemž se bere v úvahu sociální potřebnost a doporučení zřizovatele. 

8. ŠJ může ze závažných provozních důvodů vyváření pro cizí omezit nebo zastavit. Sledujte 

webové stránky školy. 

9. Neprobíhá-li v ŠJ hlavní činnost, tj. vaření pro mateřskou a základní školu, zastavuje se i 

vaření pro cizí strávníky. 

 

 

F)  Závěrečná ustanovení 

 

Tento vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách ŠJ. 

Jeho nedodržování zaměstnanci může být klasifikováno jako porušení pracovní kázně. 

Přestupky ze strany strávníků mohou být důvodem k vyřazení ze stravování. 

 

 

 

 

                                     

V Kamenici dne 28. 8. 2022 

 

 

Pavlína Tolarová – ředitelka školy                                       Ivana Urbancová - ŠJ 

 


