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I.  Úvodní ustanovení 

Ředitel školy vydává vnitřní řád na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2005 Sb., 

školský zákon. 

 

1. Vnitřní řád školní jídelny je jedním ze základních dokumentů Základní školy 

a Mateřské školy Březnice,okres Zlín, příspěvkové organizace (dále jen „škola“) se 

sídlem Březnice 15, 760 01 Zlín  pro zaměstnance školního stravování, děti, žáky 

a jejich zákonné zástupce. 

2.      Tento řád upravuje režim provozu školní jídelny včetně postavení zaměstnanců 

a strávníků, podmínky hygieny, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Hlavní 

činností školní jídelny je zabezpečení školního stravování dětí a žáků a závodního 

stravování zaměstnanců. 

3.Ustanovení vnitřního řádu školní jídelny vycházejí zejména z těchto zákonných 

a podzákonných norem v platném znění: 

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

zákonů  

 vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

 vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 

 vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 zákonem č.250/2000 Sb 

 

 

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve 

škole / § 30 odst. 1 písm. a)  školského zákona 

Práva a povinnosti dětí 

- Dítě  je povinno  řídit se pokyny pedagogického dohledu 

- Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno 

navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu 

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

-  Školní jídelna- výdejna  umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za 
dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním 
způsobem.  
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- Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla 

nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou 
bezkontaktního výdeje z okna, v době od 11 – 11.20 hodin. 
 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte 
- zákonný zástupce je povinen uhradit stravné za své dítě v dohodnutém termínu 
- 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 

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

nepřítomnosti 

 

Finanční normativy pro věkové skupiny strávníků a druhu stravy 
 
                           Mateřská škola 
 
Děti MŠ  3 -6 let 

Druh stravy        norma potravin        platba              norma         platba 

 Přesnídávka  7,- Kč  7,- Kč  7,- Kč  7,- Kč 

 Oběd   25,- Kč  25,- Kč  25,- Kč  25,- Kč 

 Pitný režim  3,- Kč  3,- Kč  3,- Kč  3,- Kč 

 Odpolední svačina 7,- Kč  7,- Kč     

 Celkem  42,- Kč  42,- Kč  35,- Kč  35,-Kč 

 

Děti MŠ  7 - 10 let 

Druh stravy        norma potravin        platba              norma         platba 

 Přesnídávka  10,- Kč  10,- Kč  10,- Kč  10,- Kč 

 Oběd             26,- Kč             26,- Kč             26,- Kč             26,- Kč 

 Pitný režim   

 Odpolední svačina 7,- Kč  7,- Kč     

 Celkem  43,- Kč  43,- Kč  36,- Kč  36,-Kč 
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Základní škola  

Kategorie 7 – 10 let   oběd 26,- Kč 

Kategorie 11 - 14 let   oběd 27,- Kč 

Zaměstnanci    oběd 30,- Kč 

V ceně oběda je zahrnuta polévka, hlavní jídlo, pití, popř. salát, ovoce, moučník nebo 

jogurt dle finančního normativu. 

 Cena stravného pro zaměstnance školy je 30,- Kč za oběd (z toho 15,-. Kč  
příspěvek FKSP). 

 

Ceny stravného a zařazování strávníků do jednotlivých kategorií se řídí vyhláškou č. 

107/2015 Sb., o školním stravování. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují 

věku podle bodů 1- 4. Školní rok je chápán od 1. září do 31. srpna. 

 

 

Přihlášení ke stravování 

Ke stravování se musí strávníci z řad dětí a žáků a zaměstnanci řádně přihlásit 

vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní 

matriky zařízení školního stravování. Přihláška musí být kompletně vyplněna a 

vrácena před zahájením stravování. Přihláška se vyplňuje vždy na začátku školní 

docházky do mateřské školy a do základní školy. 

 

Přihlašování a odhlašování stravy 

Obědy přihlašují  denně paní učitelky na základě počtu dětí, které rodiče přivedou do 

mateřské školy do 7.30 hodin. Oběd lze odhlásit osobně   ve školní jídelně nebo 

telefonicky na tel. čísle 577 991 947 nejpozději do 7. 30 hodin. Pokud zákonný 

zástupce neodhlásí oběd včas, může si oběd odebrat do jídlonosiče. Pokud tak 

neučiní, , bude mu započítána plná cena oběda určená věkovou kategorií dítěte. 

Obědy se přihlašují v základní škole na celý měsíc nebo jen na vybrané dny. Žáci 

v základní škole si narazí den dopředu stravenku .Pokud si žák zapomene narazit 

stravenku nebo nebyl ve škole přítomen, má možnost přihlásit se na oběd telefonicky 
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nebo osobně v kanceláři školní kuchyně. Pokud nebude mít oběd přihlášen, nebude 

mu vydán.  

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, případně další doplněk – zeleninový salát, 

ovoce, moučník, mléčný výrobek. 

 

 

Jídelní lístek 

Provozářka stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnku v mateřské škole   a 

na webové stránky školy. Jídelní lístek sestavuje provozářka školní jídelny. Je sestaven 

dle zásad racionální výživy a doporučeného spotřebního koše pro školní 

stravování.Dbá se o střídání masitých a polomasitých, bezmasých a zeleninových 

jídel. Syrová zelenina, ovoce, mléčné výrobky se podávají v souladu s průměrnou 

spotřebou vybraných druhů potravin ve školní jídelně.  

           SEZNAM ALERGENŮ 

1. Obiloviny (vše obsahující lepek) 

2. Korýši 

3. Vejce 

4. Ryby 

5. Arašídy (Podzemnice olejná) 

6. Sójové boby (sója) 

7. Mléko 

8. Ořechy, mandle, pistácie 

9. Celer 

10. Hořčice 

11. Sezamové semínko 

12. Oxid siřičitý 

13. Vlčí bob 

14. Měkkýši 

 

 

Výběr  stravného 

Strávník, případně zákonný zástupce může zvolit z následujících variant 
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o Převodem na účet - 141 059 7369/0800, VS – přidělené osobní číslo strávníka-

přidělí  ředitelka školy po vyplnění přihlášky 

o Hotově -  vedoucí stravování. Rodiče  platí ve školní jídelně zpětně v hotovosti 

jedenkrát v měsíci v určený den, který je znám minimálně 2 týdny  dopředu. 

Peněžní hotovost předá provozářka školní kuchyně paní Hnilicová ředitelce 

školy , která vystaví pokladní doklad a předá jej provozářce školní jídelny 

Stravné je hrazeno zpětně za uplynulý měsíc. Případné odhlášky se odečítají v 

následujícím období. V případě plateb převodem je nutné stravné uhradit nejpozději 

k 15. v daném měsíci.  

Zákonný zástupce si zvolí příslušnou formu úhrady a dodržuje ji po celý školní rok. 

 

Stravné v základní škole je nutné uhradit nejpozději do 25. dne předchozího měsíce, 

aby byla platba včas převedena na účet školy  a mohla být strávníkovi připsána tak, 

aby od 1. dne následujícího měsíce měl zajištěnou stravu.   

Přeplatky se vyúčtovávají jedenkrát ročně po skončení školního roku v červenci 

nebo v případě, že strávník ukončí stravování.  

 

 

 

III.Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

Dotazy a připomínky 

Dotazy, připomínky, případné problémy lze řešit ihned s provozářkou školní jídelny 

nebo s ředitelkou školy. 

 

IV. Provoz a vnitřní režim 

             Mateřská škola 

Vydávání stravy 

- přesnídávky se podávají v době od 7. 30 do 8,00 hodin, ovocná od 9,15 do 9,25 
hodin, odpoledne od 14,10– kuchařka připraví nápoje a potraviny, děti si samy 
prostírají a samy se obsluhují  za pomocí pedagoga –na tácek si vybírají pokrm, poté 
si přinesou hrníček s tekutinou. Po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené 

- obědy se vydávají od 11,00 hodin, polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo na 
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talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle 
možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti 
k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka 

 
 

Pitný režim: děti mají celý den k dispozici tekutiny které zajišťuje  ŠJ, doplňují 
pedagožky   Hrnečky po použití oplachují za pomocí pedagoga. Učitelky vedou děti 
k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – 
čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky, u svačinky mléko, káva, kakao. 
Jídelníček pro děti mateřské škole visí s týdenním předstihem na nástěnce  
v mateřské škole a na webových stránkách školy. 
Veškerou stravu v mateřské škole vydává hlavní kuchařka. Po ukončení výdeje jídla a 
když se dostravuje poslední dítě, nádobí se ukládá do myčky a umývá se. Po umytí se 
nádobí ukládá do skříní k tomu určených. 
 

Základní škola 

Strava pro žáky je převážena  ze školní školní kuchyně do školní jídelny- výdejny. na 

ručním vozíku v termovárnicích. 

 

Školní jídelna – výdejna  v ZŠ Březnice. (dále jen "školní jídelna") se ve své činnosti řídí 

zejména vyhláškou č. 107/2005, o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,  a dále 

příslušnými hygienickými předpisy. 

Obědy se vydávají ve dnech školního vyučování od 11.40 do 13.15 hod., dle rozvrhu v 

době od 11.30 do 11.40 se vydává strava do jídlonosičů. Z mimořádných provozních 

důvodů může být doba výdeje změněna. O této změně jsou strávníci informováni 

prostřednictvím nástěnky nebo u výdejního okénka. 

Jídlo je žákům vydáváno ve třech směnách. Mezi každou směnou jsou stoly a židle 

dezinfikovány dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem. 

 
 
Dietní stravování 

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. 

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

v mateřské škole a na internetu na webových stránkách školy  
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zs-a-ms-breznice.webnode.cz 

 
Zajištění úklidu 
 
Běžný úklid zajišťuje provozní zaměstnankyně- školnice. Nádobí se umývá v myčce. 
Deratizace je pravidelně prováděna formou monitoringu. 
 
 
 
Výkon dohledu 

Dohled nad dětmi po celou dobu vykonávají učitelky mateřské školy. 

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nebo násilí 

-    Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně 

vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob 

života.V rámci školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou děti 

nenásilnou formou  , přiměřenou jejich  věku a schopnostem pochopit a porozumět 

dané problematice.,  

 

Evidence úrazů 

Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad dětmi  

dohled.  V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, 

kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.  

O úrazu dítěte podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho 

zákonnému zástupci.  

 

VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

Děti jsou poučeny o chování, aby nedocházelo  k záměrnému poškozování a ničení 

majetku školní jídelny.  

Děti musí manipulovat s nádobím pouze v rámci jejich  předpokládaných možností- 

příprava tácků, talířů, hrnečků, příborů pouze jednotlivě, musí dodržovat pravidla pro 

odnášení použitého nádobí na odkládací okénko.  
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Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogické pracovnice o 

to, aby  děti nepoškozovaly majetek školy . 

 

VII. Poučení o povinnosti dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

- Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka školy. 

- Směrnice nabývá účinnosti dnem:1. září 2017 

- Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě a pedagogické radě 
dne 28. srpna 2020. 

- Zákonní zástupci dětí budou informováni o vydání vnitřního řádu školní jídelny  informací 
na webových stránkách školy , na  prvních třídních schůzkách   ,řád je pro ně zpřístupněn 
na chodbách mateřské školy  a na webových stránkách školy. 
 

 

V Březnici 28. srpna 2020 

 

   Mgr. Jana Vojtková 

  ředitelka školy 
 

 


