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Vnitřní řád školní jídelny 

 
1. Organizace 

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:00 do 14:00 hodin.  Ve školní jídelně se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci i 

cizí strávníci. Cizí strávníci si vyzvedají připravené ešusy s jídlem od 11: 15 do 11: 30 hodin před vchodem do jídelny, ale mohou 

se také v jídelně stravovat v době od 12:15 hod do 12:45 hodin. Do školní jídelny mají povolen vstup pouze strávníci, jejich 

doprovodné osoby a personál. Jiným osobám je přístup do jídelny zakázán! 
 

2. Způsob platby stravného a ceny  

Stravné v hotovosti se platí dopředu, nejdéle do konce předchozího měsíce v den a čas, který je stanoven hospodářkou školy. Kdo 

nemá včas zaplacený oběd, ztrácí nárok na oběd. Stravné je možno platit též převodem z účtu do 20. dne v měsíci.  

Sazby záloh:  800,- Kč na dítě MŠ; 900,- Kč na dítě MŠ, které v daném školním roce dovrší 7 let; 450,- Kč na žáka ZŠ 

a cizí strávníci 1 000,- Kč. 

Bankovní spojení: 115-8285960297/0100 
Variabilní symbol zadá referentka školy paní Velzelová. 
 

3. Ceny obědů a svačin dle věkových skupin: 

MŠ 39,- Kč (přesnídávka 9,-Kč, oběd 21,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč) 

MŠ 7 let ve školním roce 42,- Kč (přesnídávka 9,-Kč, oběd 24,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč)   

ZŠ  7-10 let 24,- Kč (oběd)          

ZŠ 11 let ve školním roce 28,- Kč (oběd) 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září až srpen), ve kterém dosahují daného věku. 

Cizí strávníci  55,- Kč  (oběd) 

  

4. Odhlašování a přihlašování obědů  

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost si včas odhlašovat stravu. Odhlašování a přihlašování ke stravování je 

možné každý den na následující den/dny. Výjimečně je možné odhlášení v den neplánované nepřítomnosti (tj. náhlé onemocnění) 

do 7:00 hodin ve školní kuchyni osobně nebo formou sms na číslo 734 475 537 nebo na záznamník základní školy 482 328 020. 

Provozní doba školní kuchyně je od 6:30 do 15:00 hodin. V době nemoci strávníka si může zákonný zástupce oběd odebrat pouze 

první den. Ostatní dny pak má povinnost odhlásit dle zákona 395/1991 Sb., v platném znění. V případě delší neomluvené absence 

bude poplatek za obědy, popřípadě i svačiny zrušen až 3. den.  
 

5. Žáci  

Strávníci se v jídelně chovají podle zásad slušného chování, jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu 

s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Každý strávník si může 

říct vydávající kuchařce o množství polévky a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni 

k dojídání.  Použité nádobí strávník odkládá na určené místo. Celé jídlo včetně doplňků a příloh konzumuje strávník v jídelně. 

Pouze jogurty, tvarohové krémy apod., které jsou v balení z obchodu, si mohou děti odnést do družiny, kde si je mohou sníst. 

Normy masa a příloh jsou dané a neměnné podle vyhlášky o stravování. 
  
6. Děti mateřské školy  

Děti mateřské školy přichází do školní jídelny za přítomnosti učitelky MŠ. Doba oběda pro MŠ je od 11:30 hodin do 12:15 hodin. 

Při obědě používají děti dle možností příbor, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. Dojí-li dítě polévku, může se souhlasem 

učitelky odnést talíř k okénku a vyzvednout si jídlo druhé. 

Po celou dobu děti zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se chovají 

ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu, úrazu nebo vyklopení jídla na 

podlahu. 

 

7. Dohled  

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, kteří dohlíží na čistotu stolů během výdeje a za spolupráce 

personálu ŠJ zajišťují mimořádný úklid a mají dohled nad bezpečností a ochranu dětí. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně a 

v kanceláři školy. 

 

8. Ostatní ustanovení 

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše používaných surovin.  

Jídelní lístek je vyvěšen na školní nástěnce, vývěsce obecního úřadu a na webových stránkách školy. 

 

 

Řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019     

Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy    Libuše Velzelová, vedoucí školní jídelny 

        Drahoslava Holanová, hlavní kuchařka 
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