
Základní ustanovení 

Školní stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon, 
vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou č. 84/05 Sb., 
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených 
územními správními celky a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a žáků, závodní stravování vlastním zaměstnancům 
organizace, závodní stravování zaměstnancům jiných škol a školských zařízení a stravovací 
služby jiným fyzickým a právnickým osobám. 

U cizích strávníků se výše poplatku odvíjí od věcné a mzdové režie, které jsou pohyblivé 
a každoročně se mění. 

Jídelna zabezpečuje stravování pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole, v době nemoci, 
ve volných dnech a o prázdninách žáci na stravování nárok nemají. Totéž se týká 
zaměstnanců školy a školských zařízení. 

Pouze v první den nemoci, kdy rodiče nemohli stravování včas odhlásit, může být strava 
odebrána za úhradu na potraviny. 

 

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení. 

 

VNITŇÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Ve školní jídelně se vydávají svačinky a obědy pro žáky základní školy. 
Výdej svačinek: od 9:20 hod. do 9:35 hod. Dozory na svačinkách provádí vedoucí školní 
jídelny, nebo kuchařka. 

Výdej obědů: od 11:15 hod. do 13:15 hod. 

2. Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu vyučujícího učitele, který je poté předá učiteli, 
konajícímu dozor. Děti, které jsou ve školní družině, přivádějí na oběd vychovatelky. 

3. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného 
stolování. 

4. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stravování, 
odnášení stravy a použitého nádobí. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj, 
spadlá slupka apod.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu procházejících žáků. 



5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci 
neodnášejí do šaten nebo jiných prostor budovy. 

6. Po skončení obědu se podnos s použitým nádobím a příborem odnáší k odkládacímu 
pultu určenému pro použité nádobí. 

7. V případě neukázněného chování je možné žáka ze stravování na čas vyloučit. Rovněž 
bude ze stravování vyloučeno dítě, u kterého se častěji objevují nedoplatky na stravném. 

8. V době pracovního procesu se dospělí strávníci stravují v jídelně. V době nemoci je 
zaměstnanec povinen obědy si odhlásit. 

9. Nápoj, který je umístěn ve vířiči , si mohou děti čepovat samy dle potřeby. Je třeba 
dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k potřísnění podlahy. V případě potřísnění 
upozorní pedagogický dozor pracovnice kuchyně, aby podlahu osušily. 

10. Mimořádný úklid během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj/ zajišťují pracovnice 
kuchyně. 

11. Za čistotu stolů zodpovídají pracovnice kuchyně. 

12. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga, 
vedoucí kuchařky. 

13. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými 
pravidly. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny nebo 
dozorujícímu pedagogovi. 

14. Jídelní lístek na dobu 1 týdne je vyvěšen v jídelně a na stránkách ZŠ www.zsjindrichov.cz 

15. Tento vnitřní řád je vyvěšen v jídelně a na stránkách školy. Tímto je přístupný všem 
strávníkům i rodičům dětí. 

 

V Jindřichově: 1. 9. 2012 

 

 

Hanslíková Michaela      Mgr. Steuerová Zlata 
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