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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vydává 

ředitelka školy tento vnitřní řád. 

Čl. 2 

Vnitřní řád školní jídelny 

 

1. Obědy se vydávají:   -  cizí strávníci od 11.15 do 11.40 hodin, 

                                                -  žáci včetně ŠD od 11.45 do 14.00 hodin. 

                                                -  v době prázdnin od 11.15 do 12.00 hodin 

 

2. V jídelně zasedají strávníci k vyhrazeným stolům, děti strávníci dbají pokynů  

dozírajícího učitele. 

 

3. Upotřebené nádobí odnášejí k určenému okénku. 

 

4. Jídlo je vydáno po označení čipové karty. V případě, že strávník čipovou kartu nemá, 

ohlásí tuto okolnost vedoucí školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno po manuálním 

odepsání v programu "Stravné". 

5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 

6. Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení. 

7. Pedagogický dozor (zajišťují pedagogičtí pracovníci školy) sleduje chování žáků, dbá 

nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde li k úrazu žáka poskytne mu první pomoc, 

jde-li o úraz vyžadující registraci dohodne se s ředitelem školy o sepsání "Záznamu o 

školním úrazu". 

8. Pracovnice ve školní jídelně jsou odpovědny za přípravu jakostní stravy ve stanovené 

nutriční hodnotě předepsanými technologickými postupy a dbají na přísné dodržování 

hygienických předpisů. Jsou povinny používat ochranné pomůcky a oděvy.  

9. Jídelní lístek se sestavuje vždy na  týden dopředu, strávníci mají možnost výběru ze dvou 

nabídek. Objednávání a výdej stravy je prostřednictvím magnetických karet u terminálů 

nebo na strava.cz. 

10. Platba za stravu se uskutečňuje hotovostně u vedoucí ŠJ předem, nebo bezhotovostně na 

podúčet ŠJ. 

11. Obědy se prodávají poslední dva pracovní dny od 6.30 do 15.00 hodin, ve výjimečných 

případech v úterý. Odhlášky obědů od 6.30  ve školní jídelně nebo telefonicky do 14 

hodin. Odhlášky a přihlášky pouze 24 hodin předem. Změna oběda z oběda č.1 na č.2 je 

možná 48 hodin dopředu. 

12. Vstup do školní jídelny v době výdeje obědů je povolen pouze pro strávníky. 

13. Sazba pro věkové kategorie         

       

kategorie cena 

svačina 20.00 Kč          

7 – 10 let 18,00 Kč        finanč. norma. 16.Kč – 32.Kč 

11 – 14 let 21,00 Kč                                  19.Kč -  34.Kč 

15 – 18 let 26,00 Kč                                   20.Kč - 37.Kč 

zaměstnanci ZŠ 26,00 Kč 

důchodci ZŠ 26,00 Kč 

cizí strávníci 48,00 Kč 

  

 Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se  neposkytuje náhrada. Do kategorií 

jsou žáci zařazeni podle věku kterého dosáhnou v daném školním roce od 1.9. do 31.8. 
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14.  

 Stravu konzumují strávníci ve školní jídelně (§2, odst.7 vyhlášky č. 107/2005 Sb. 

v platném znění). S výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ze 

zdravotních důvodů v ZŠ, který se považuje pro účely stravování za pobyt ve škole a 

rodiče mají nárok si oběd vyzvednout (§4, odst.9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném 

znění). Pokud by si rodiče v době nemoci dítěte chtěli obědy odebírat, pak se bude jednat 

ne o hlavní, ale o doplňkovou činnost ŠJ a cena oběda bude zahrnovat plné náklady na 

přípravu oběda (mzdy, režii, cenu potravin) jako cizí strávník 48.Kč.  

15. Zaměstnanec má nárok na oběd za dotovanou cenu, pokud v daném dni odpracuje 

minimálně 3 hodiny.Placený oběd je majetkem zaměstnance a může s ním naložit podle 

svého uvážení. 

16. Oběd za cenu potravin, bez režijních nákladů, mohou odebírat důchodci, kteří odešli do 

důchodu z  této školy.  

17. Každá pracovnice jídelny musí vlastnit zdravotní průkaz. Do kuchyně smí vstupovat 

pouze osoby vykonávající zde své povolání a kontrolní orgány. 

18. Pracovní doba školní kuchyně:  6.30 - 15.00  

 

. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance  a strávníky ve školní jídelně. 

2. Účinnost od 1.9.2017 

3. Tímto se ruší směrnice ze dne 1.1.2017  

 

 

 

V Chlumci dne                                      Mgr. Lenka Suchá 

                ředitelka školy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


