
 

Vnitřní řád školní jídelny 
 
 

A. Úvodní ustanovení  
 
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.  
(školský zákon).  
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004  
o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005  
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.  
 
 

B. Práva a povinnosti žáků, práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 
 
Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny 
pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů 
rasismu a šikany.  
 

1. Práva zákonných zástupců žáků  
 
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny  
u vedoucí školní jídelny.  
 

2. Povinnosti zákonných zástupců žáků  
 
Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní 
způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu 
odhlašování obědů.  
 

Odhlašování obědů  
 
Oběd je možno odhlásit den předem na telef. čísle 731 921 840, lze i formou SMS zprávy, 
případně na telef. čísle školy 461 526 154 v době školního vyučování. V nutném případě je 
možné odhlásit oběd ráno v době od 6:00 do 6:45 hod nebo vyzvednout oběd do jídlonosiče. 
V době nemoci má žák nárok na oběd pouze první den, další dny musí rodiče obědy odhlásit. 
 

Pravidla pro platby obědů  
 
Obědy se platí hotově, formou zálohy, tzn. na začátku měsíce, který právě probíhá. Je také 
možné platit obědy převodem na účet školy. V obou případech musí být platba provedena 
ve stanoveném termínu. Odhlášené obědy se odečítají až v následujícím měsíci. Výše platby 
stravného následujícího měsíce vychází z počtu pracovních dní x cena stravného příslušné 
věkové kategorie a promítá se do ní dodržování výživových norem. Žák, který nemá obědy 
zaplacené, může být vyloučen ze školního stravování až do doby úhrady stravného. 



 

Cena obědů  
 
Strávníci (žáci a zaměstnanci) jsou zařazování do kategorií podle věku, kterého v daném 
školním roce dosáhnou.  
Žáci - věková hranice 7 – 10 let 23,- Kč  
Žáci - věková hranice 11 – 14 let 26,- Kč  
Žáci - věková hranice 15 a více let 27,- Kč  
Zaměstnanci     27,- Kč (platba 24,-) 
  
Zaměstnanci ZŠ Vítějeves mají cenu stravného sníženou o 3,- Kč z FKSP.  

 
C. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a 
pedagogickými pracovníky  
 
Pracovník vykonávající dohled nad žáky ve školní jídelně vydává žákům a zákonným 
zástupcům žáků takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny (zajištění 
bezpečnosti a nezbytných organizačních opatření).  
Ve školní jídelně se žák chová slušně, zdraví pracovníky školy a respektuje pokyny 
pedagogického dohledu, vedoucí školní jídelny a kuchařky. Hrubé porušení kázně může mít 
za následek vyloučení ze školního stravování. 
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat 
mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, 
citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci 
školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště, s nimiž přišli do 
styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit 
před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají nárok, 
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.  
 

1. Provoz a vnitřní režim školní jídelny  
 
1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky a zaměstnance školy. 
2) Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu vyučujícího, který dohlédne na to, aby si žáci 
důkladně umyli ruce, nalije žákům polévku a podá příbor. Dohlíží, aby žáci při čekání  na 
pokrm dodržovali doporučené rozestupy. 
3) Při čekání na jídlo a při konzumaci jídla se žáci chovají slušně ( neruší ostatní strávníky, 
nepředbíhají, netlačí se ve frontě, dodržují doporučené rozestupy) v souladu s hygienickými 
a společenskými pravidly. Žáci jedné třídy obsazují v jídelně stejná místa, odděleně od žáků 
ostatních tříd. 
4) Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků, dbá na bezpečnost a pořádek, nalévá 
polévku a podává příbory,vychovatelka školní družiny koná dohled u svého oddělení. 
Pedagog při této činnosti používá potřebné ochranné pomůcky. 
5) Pokud žák vylije nebo rozsype část pokrmu, případně rozbije nádobí, zajistí pedag. dohled 
úklid a potřebná opatření, aby nedošlo ke zranění. 
6) V jídelně se zdržují jen žáci přihlášení ke školnímu stravování, po skončení jídla žáci hned 
jídelnu opustí. 



7) Dojde -li během oběda ke zranění žáka, poskytne mu dohlížející učitel první pomoc. 
8) Jídelna je zpřístupněna dětem od 7.00 – do 12.15 hodin, kdy mohou využít nabídky 
teplých i studených nápojů ( vitaminový nápoj, voda s citronem nebo mléčný nápoj). 
 
 

2. Výdej obědů 
 
 Výdej obědů probíhá od 11:10 – 12:15 hodin. 
  Výdej obědů do jídlonosičů probíhá od 11:10 – 12:15 hodin.  
 
Dobu výdeje je možné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních výletů, 
různých akcí apod.  
 

3. Ochrana majetku školy  
 
1. Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.  
2. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.  
3. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný 
zástupce žáka uhradit v plné výši.  
 

4. Stravování v době ředitelského volna a nemoci žáka  
 
V době ředitelského volna a prázdnin škola stravování neposkytuje. 
První den nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování, a to  
z důvodného předpokladu, že si strávník - přihlášený ke stravování ve školní jídelně - předem 
nemůže stravu odhlásit (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.).  
Ostatní dny musí být strávník odhlášen. Pokud si strávník v době nemoci neodhlásí oběd, 
bude mu řádně vyúčtován. Dodatečné odhlášky nejsou možné. V tomto případě se doplatek 
věcné a mzdové režie nevyžaduje.  
 

D. Jídelní lístek  
 
Jídelní lístek pro ZŠ sestavuje hlavní kuchařka ve spolupráci s vedoucí školní jídelny.  
Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad 
racionální výživy. Důraz je kladen na plnění spotřebního koše, což zajišťuje pestrost jídel, 
dostatek ovoce, čerstvé zeleniny, luštěnin, ryb a mléčných výrobků. Při přípravě jídel se 
střídají technologické postupy. Jídelníček je umístěn na stránkách školy a v prostoru školní 
jídelny. 
 

E. Hygiena provozu  
 
Provoz ve školní jídelně probíhá při dodržování veškerých hygienických předpisů.  
Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním 
prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které 
souvisí se školním stravováním.  
Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných  



k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Zaměstnanci musí dodržovat postupy při 
přípravě stravy a zamezit kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů. Během vaření je 
teplota pokrmů průběžně kontrolována. Před každým výdejem stravy je teplota opět 
změřena, čímž je zabráněno poklesu pod stanovenou hodnotu.  
Hygienická opatření se zesilují v době šíření epidemiologicky nakažlivých onemocnění (covid 
- 19). Zvýšená pozornost je věnována osobní čistotě, čistotě pracovních ploch, výdejních míst 
a jídelních stolů. Zaměstnanci školní jídelny otírají tyto plochy častěji a používají přípravky 
 s dezinfekčními účinky. Pedagogický dozor dbá na důsledné umývání rukou a používání 
dezinfekce  u žáků. Strávníkům je podávána veškerá strava a příbory. Zaměstnanci i 
pedagogický dozor používají jednorázové ochranné pomůcky (rukavice, roušky). Třetí osoby 
vstupují do prostoru školní jídelny jen zcela výjimečně a dbají na zvýšená hygienická 
opatření. 
 

F.Přejímka zboží  
 
U přejímky zboží je věnována zvýšená pozornost záručním lhůtám a kvalitě. Zboží je 
dodáváno pouze českými dodavateli. Smlouvy s dodavateli  jsou uloženy u ředitelky školy. 
Důraz je kladen na potravinové složení veškerých výrobků a na výběr surovin, které jsou 
vhodné pro děti všech věkových kategorií. Školní jídelna ve Vítějevsi připravuje pokrmy pro 
děti pouze z nejkvalitnějších surovin, které jsou v současné době na trhu k dispozici a 
upřednostňuje suroviny od místních dodavatelů.  
 

Závěrečná ustanovení  
 
Vnitřní řád školní jídelny byl projednán na pedag. radě dne 24.1. 2018.  
Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 25.1. 2018.  
Vnitřní řád je průběžně aktualizován.  
 
Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová, vedoucí školní jídelny  
 
 
 
 
Ve Vítějevsi dne 1.9. 2020     ředitelka školy 
        Mgr. Vlasta Datinská 
 
 
 
S vnitřním řádem ŠJ byli seznámeni: 


