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Základní škola a mateřská škola, Hlušice, příspěvková organizace 
se sídlem Hlušice 144, 50356 Hlušice 

Vnitřní řád školní jídelny  
Číslo jednací Spisový znak skartační znak  SJ0104/2018                    A.1.               A10 

Vypracoval: Hana Ryglová, vedoucí školní jídelny 

Schválila: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 29. 3. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 4. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 4. 2018 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
 

 
 Vyplývá ze: 

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin 
 

 1. Provoz ŠJ  

 Do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci. Školní jídelna nezodpovídá za věci nesouvisející 
se školním vyučováním, např. peněţenky, mobilní telefony a jiné. Na dodrţování pořádku a bezpečnosti 

v jídelně v době stravování dohlíţí pedagogický dohled. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí 
jídelny, pedagogického dohledu a vedoucí kuchařky. Mimořádný úklid jídelny a ostatních prostor během 
výdejní doby zajišťují pracovnice jídelny. Úraz nebo nevolnost strávníků ve školní jídelně se hlásí 

pedagogickému dohledu a vedoucí školní jídelny, rovněţ technické a hygienické závady. Ve školní jídelně 
se neposkytuje dietní stravování.  
 

2. Cena stravného 

Ţáci  7 - 10 let  oběd      22 Kč 
Ţáci 11 – 14 let        oběd      24 Kč 

Ţáci  nad 15 let           oběd                         26 Kč 
Zaměstnanci ZŠ  oběd                 26 Kč / 16 Kč + 10 Kč FKSP/ 
Zaměstnanci ZŠ jiţ v důchodu od 1.1.2003  46 Kč /oběd/ 

Cizí strávník             oběd              59 Kč 
Svačiny ZŠ        11 Kč   

Do věkové skupiny je ţák zařazen na dobu školního roku (1.9. -31. 8.), ve kterém dovrší věku dle uvedených  
skupin. 
 

3. Plná cena oběda 

           Pouze při nemoci strávníka je moţné, aby zákonný zástupce strávníka (rodiče, prarodiče, sourozenci 
apod.) odebral jídlo do jídlonosiče ve vyhrazené době (11:00 – 12:00 hodin).  
Při nemoci strávníka je moţné odebrat pouze první (neodhlášený) oběd za dotovanou  

cenu (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) 
V dalších dnech nepřítomnosti ţáka ve škole lze odebírat jídlo jen za plnou cenu oběda. 

Ţáci   7 – 10 let…………. 52,- Kč 
Ţáci 11 – 14 let..…………54,- Kč 
Ţáci  nad 15 let….……… 56,- Kč 
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4. Placení stravného 

 Platba za stravné je prováděna zálohově v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ vţdy poslední 3 dny 
v měsíci na měsíc následující v době od 8 – 14 hodin. Pokud nebude včas uhrazeno stravné na následující 
měsíc, není školní jídelna povinna stravování poskytnout. 

Přesné termíny jsou v předstihu vyvěšeny na nástěnce a u výdeje jídel ve školní jídelně. Při placení 
stravného bankovním převodem je termín platby 20. dne v měsíci na měsíc následující. Cizí strávníci se 

smlouvou platí kaţdý měsíc obědy dle skutečně vydaných počtů fakturou. 
 

5. Přihlášky/odhlášky ke stravování 

 Přihlášení nového strávníka je moţné kdykoliv v průběhu měsíce osobně v kanceláři vedoucí ŠJ 

vyplněním Přihlášky ke stravování a úhradou stravného. Při změně jména, bydliště či ukončení stravování 
v jídelně, do 14 dnů informujte písemně vedoucí ŠJ. 
 Odhlášení stravy ţáků a zaměstnanců ZŠ a cizích strávníků je nutné provést den předem do 12.30 hod. 

buď osobně v kanceláři vedoucí ŠJ (v její nepřítomnosti zapsáním do sešitu u kanceláře ŠJ) nebo telefonicky 
na tel. 495 483 544.  

Ţádáme o maximální kázeň v odhlašování stravy, neboť jde o prostředky, které podléhají přísné kontrole a 
mohou být vymáhány zpětně. 
Při výletu se obědy vydávají k přímé konzumaci v jídelně do 13.30hod. nebo je moţné místo oběda zaţádat 

3 dny předem třídním učitelem o připravení balíčku (např. pečivo, sýr nebo uzenina, ovoce, zelenina, ovocná 
tyčinka) 

 

 6. Výdej jídla 

  Jídlo je určeno k přímé spotřebě do 14 hodin. Pro ţáky, zaměstnance a cizí strávníky se obědy 
vydávají ke konzumaci v jídelně. Doplněk jídla (ovoce, sušenka, jogurt apod.) je moţné odnést z jídelny. 

  Rozvrh výdeje jídel ve školní jídelně: 

a)  pro ţáky ZŠ v rozmezí 11.30-12.00 hod. a 12,30-13.30 hod.  
 (trvalý výdej obědů do jídlonosičů se ţákům nedovoluje) 

b)  pro zaměstnance ZŠ v rozmezí 11.00-13.30 hod. 
c)  cizí strávníci můţou odnést oběd v jídlonosiči (výdej do podepsaných a řádně vymytých jídlonosičů je 

v době 11.00 – 11.30 hod.) nebo oběd sníst ve školní jídelně (v době  11.00-11.30 hod. a 12.00-12.30 

hod.). Cizím strávníkům slouţí ke stravování stůl vedle kanceláře vedoucí ŠJ. 
 

7. Vyúčtování přeplatků 

 Přeplatky stravného se ve školním roce automaticky převádí na další měsíc, tzn., že jsou odečteny 

z poplatku na měsíc následující. Vyúčtování stravného je provedeno na konci školního roku, kdy se 

případné přeplatky vrací v hotovosti, přeplatky při placení bankovním převodem se vrací na příslušný 
bankovní účet strávníka. Nebo přeplatky zůstanou na další školní rok. 
 

8. Jídelní lístek a vnitřní řád  

 Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výţivy a spotřebním košem vybraných potravin dle 
vyhlášky č. 107/2005 Sb. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy 

(www.zshlusice.webzdarma.cz).  
S vnitřním řádem jsou strávníci seznámeni před zahájením stravování. 
 

10. Dotazy, připomínky 

         Dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned v kanceláři vedoucí ŠJ. 
 
Vnitřní řád je platný od 1. 4. 2018. 

 
 

……………………………….                                                     ....………….……………………… 
        sestavila vedoucí ŠJ                                 vydala ředitelka ZŠ a MŠ Hlušice 
            Hana Ryglová                                                                           PaedDr. Marcela Vaňková                                

http://www.zshlusice.webzdarma.cz/

