
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 

VNITŘNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Adresa: Školní jídelna Poštovní 1633/3, 594 01 Velké Meziříčí 
Telefon:  566 782 122 – odhlášky 
    566 782 121 – vedoucí 
E-mail: jidelna@zssokolovska.cz 
Vedoucí ŠJ – Hladíková Marie 
Účetní – Hejlová Anežka- odhlášky 

Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a 
žáků při školním stravování. 
Provoz školní jídelny se řídí školským zákonem 561/2004Sb. s vyhláškou o školním stravování 
107/2005Sb., která obsahuje výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny 
strávníků. Závodní stravování a stravování cizích strávníků se řídí zákonem 250/2000Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, upřesněného vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na 
závodní stravování. 
Veškeré pracovní postupy se řídí zákonem 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví s vyhláškou 
137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

 
Školní jídelna poskytuje stravování žákům, závodní stravování zaměstnancům a v rámci doplňkové 
činnosti stravování cizím strávníkům. 

 Žáci základní školy a žáci střední školy mají právo denně odebrat oběd, který se skládá 
z polévky, hlavního chodu, nápoje a popř. doplňku ( salát, dezert, ovoce). 

 Žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. 

 V případě zapomenutí čipu má nárok na náhradní stravenku 

 Zákonní zástupci mají právo podávat připomínky a podněty k práci školní jídelny 

 Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda za nemocné dítě první den jeho nemoc 
Povinnosti zákonných zástupců 

 V době nemoci nebo nepřítomnosti odhlásit žákovi oběd 

 Nahlásit vedoucí školní jídelny změnu čísla účtu nebo ztrátu čipu 

 Dodržovat zákaz vstupu do školní jídelny. Vstoupit může pouze tehdy, pokud si jde 
vyzvednout oběd pro své nemocné dítě (první den nemoci) 

 Má povinnost seznámit se se zněním vnitřního řádu školní jídelny, který je posílán přes el. 
žákovskou knížku , nebo je veřejně vyvěšen na stánkách školy nebo ve školní jídelně 

Povinnosti strávníků 
 Všichni strávovaní žáci a studenti vyplní přihlášku na obědy a koupí si bezkontaktní čip, který 

jsou povinni denně nosit k výdeji. Čip se používá po celou dobu stravování v naší jídelně. Po 
ukončení stravování nelze čip vrátit. Ztrátu čipu nahlaste ihned v kanceláři školní jídelny. 

 Každý strávník je přihlášený na celý školní rok, proto si musí obědy v době nepřítomnosti 
odhlašovat. 

 Přihlašování a odhlašování stravy lze v naší jídelně provést přes internet, v kanceláři ŠJ, na 
objednacím boxu v jídelně, nebo telefonicky (záznamník) – nejpozději v 7.00 hod. ráno. 
Konec školního a kalendářního roku je možné odhlásit oběd nejpozději předposlední den,  
kdy se vaří,  do 7.00 hod. 

 Každý strávník má automaticky navolený oběd č. 1 a pokud si chce přeobjednat na oběd č. 2, 
musí tak učinit nejpozději do středy na následující týden. Na pozdní přeobjednávání nebude 
brán zřetel! 

 Vždy na nový školní rok se musí strávník přihlásit a aktivovat čip v kanceláři školní jídelny, 
nejlépe poslední týden v srpnu. 

 V případě školních akcí (výlety, exkurze apod.) si strávníci obědy odhlašují sami. Výjimku tvoří  
prázdniny ( jarní, podzimní, velikonoční) – strava je odhlášena automaticky. 
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 Zaměstnanci školní jídelny a strávníci závodního stravování mají nárok na obědy za 
zvýhodněnou cenu po odpracování min. 3 hodin. 

 Podle vyhlášky 107/2005SB., o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravu pouze 
v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a v době nemoci lze odebrat stravu 
pouze za plnou cenu oběda (tj. včetně provozních nákladů). Výjimku tvoří první den 
neplánované nepřítomnosti ve škole (oběd lze odebrat za dotovanou cenu), pokud již oběd 
nešel odhlásit. 

 Obědy podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Odnášení 
v jídlonosičích není povoleno! ( vyhláška č. 107/2005, § 2, odst.7). Výjimka platí pouze první 
den nemoci. 

Pravidla vzájemných vztahů žáků-strávníků a jejich zákonných zástupců s pracovníky školy 

 Žáci-strávníci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy dbají při vzájemné komunikaci na 
dodržování pravidel slušného chování, nepoužívají vulgární slova. 

 Ve školní jídelně se strávník chová slušně, respektuje pokyny dohlížejícího pedagoga, vedoucí 
školní jídelny, kuchařek a dalších pedagogických pracovníků. 

 Na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy jsou vyvěšeny důležité 
informace ze ŠJ. 

Provoz školní jídelny 
 

Doba výdeje obědů 
Obědy pro žáky a studenty 11.45 hod. – 14.00 hod. 
Obědy pro cizí strávníky    11.30 hod. – 11.45 hod. 
V době prázdnin               11.00 hod.-  11.30 hod. 

 

 Úhrada stravného probíhá za již odebranou stravu a to formou bezhotovostní platby, nebo 
platbou přes složenky a to nejpozději k 15.dni  následujícího měsíce. 

 Vždy na nový školní rok se musí strávník přihlásit a aktivovat čip v kanceláři školní jídelny, 
nejlépe poslední týden v srpnu. 
 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

 Strávníci jsou z hygienických důvodů povinni odkládat bundy a školní batohy do šatny. 
V jídelně se zařadí do fronty a neobsazují místa u stolu, pokud ještě nemají vyzvednutý oběd. 

 V jídelně se nekřičí a neběhá. Strávníci dodržují pravidla slušného chování a stolování.  

 Dohled ve školní jídelně zajišťují podle vyvěšeného plánu pedagogové i kuchařky školní 
jídelny. 

 Případný úraz strávníka se hlásí dozorujícímu, jehož povinností je zajistit první pomoc a 
kontaktování rodičů. 

 Je zakázáno snižovat lidskou důstojnost spolužáků a pracovníků školy. Projevy netolerance, 
diskriminace, zjevného nepřátelství, násilí, agresivního chování jsou považovány za hrubé 
porušení vnitřního řádu školní jídelny. 
 
Zacházení s majetkem školy 

 Strávníci ve školní jídelně zacházejí s vybavením šetrně. Způsobenou škodu jsou povinni 
uhradit. 
 
 

Provozní řád ŠJ nabývá účinnost dne 1.9.2022 
Provozní řád ŠJ ze dne 1.9.2019 pozbývá platnost 
Vypracovala : Hladíková Marie, vedoucí  ŠJ 
 
Velké Meziříčí  1.9.2022     ředitel školy, Mgr. Karel Kaštan,  
 

 


