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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 žáků 

- žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu 
- žák je povinen zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda 



- pokud je žák přítomen ve ŠJ je povinen mít uhrazené stravné 

- žák je povinen použité nádobí po konzumaci oběda odnést do odkládacích okének a 
zanechat své místo čisté 
- žák je povinen odkládat své svršky a aktovku na místo k tomu určené / školní družina, 
chodba  

- žák má právo na výdej všech chodů oběda dle jídelního lístku 
- žák má právo na výběr ze dvou jídel /mimo pátek/ dle jídelního lístku, oběd č.2 lze volit 
pouze tři pracovní dny předem 
- žák má právo oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí 
- žák má právo první den neplánované nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče 
- žák má právo odhlásit si oběd nejpozději v den nepřítomnosti do 7.30 hodin 

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 

-zákonný zástupce je povinen uhradit stravné za své dítě předem 
-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 vybrat stravu pro své dítě dle jídelního lístku 
-zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den 
neplánované nepřítomnosti 

- Školní jídelna- výdejna  umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i 

dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.  

- 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 … 

 

Finanční normativ na nákup potravin 

Strávníci 7 – 10 let oběd 26,-- Kč 

Strávníci 11 let oběd 27,-- Kč 

 

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

 

Přihlášení ke stravování 

Ke stravování se musí strávníci z řad žáků 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 základní školy. 

Přihlašování a odhlašování stravy 

Žák si musí objednat   oběd den předem tak, že si narazí stravenku. Pokud zapomene, má 

možnost objednat si oběd telefonicky do 7.30 hodin ráno . Odhlásit  oběd je možné 

v kanceláři ŠJ nebo po telefonu na čísle 577 991 166. 

Jídelní lístek 

Kuchařka stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnku ve školní  jídelně ,na 

nástěnku ve vestibulu školy . Jídelníček je také umístěn na webových stránkách školy.  

Sestavuje jej 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.  

 

Výběr  stravného 

Zákonný zástupce může zvolit z následujících variant 

 Převodem na účet - 141 059 7369/0800, VS – přidělené osobní číslo strávníka-přidělí  

ředitelka školy 

 Hotově -  vedoucí stravování  

V případě plateb převodem je nutné stravné uhradit nejpozději k 25. v daném měsíci.  

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

 

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 

 Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům školy. 



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

dezinfikovány dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem. 

 Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je 
vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně. 

 Pedagogický dohled sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování a 
odnášení použitého nádobí. 

 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni 

ke konzumaci celého vydaného jídla . Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, 

strávníci je neodnášejí ze stravovacího zařízení ze zpřísněných hygienických důvodů ( 

HACCP). 

 Vyjímka ve stravování je umožněna pouze žákům se zdravotními nebo dietologickými 

problémy a to na základě potvrzení odborného lékaře, konzultací rodičů 

s provozářkou  školní jídelny. 

 Výdejní doba oběda : Pondělí - pátek 11:45 - 13:30 hod. 

 Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů 

obsluhujícího personálu,  

 Při čekání na výdej stravy zachovávají strávníci pravidla slušného chování a řídí se 

zásadami správného stolování. 

 Úklid během výdeje zabezpečuje personál jídelny. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní 

nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k uklouznutí. Rovněž mezi střídáním strávníků 

u stolu dbá o čistotu stolů. 

 V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu má vedoucí ŠJ právo 

vyloučit strávníka ze stravování. 

 Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. 

 

 

 

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

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nebo násilí 

- v prostorách ŠJ, kam mají žáci přístup je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví 
- výskytu sociálně patologických jevů zamezuje pedagogický dohled 

 

Evidence úrazů 

Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky  dohled.  V 

knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (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 žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému 

zástupci.  

VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

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

školní jídelny.  

Žáci 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.  

Po dobu pobytu žáka a v průběhu vzdělávání žáků v základní škole dbají pedagogické 

pracovnice o to, aby  žáci nepoškozovali 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 2020 

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

- Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání vnitřního řádu školní jídelny  
informací na webových stránkách školy , na třídních schůzkách  8.10.2020 ,řád je pro ně 
zpřístupněn na nástěnce v jídelně základní  školy  a na webových stránkách školy. 
 

 

V Březnici 28. srpna 2020 

 

                                                              Mgr. Jana Vojtková 

                                                                     ředitelka školy 
 

 


