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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Základní ustanovení 
Stravování je poskytováno v souladu se: 

a) zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

b) zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

c) zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

d) vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů 

e) vyhláškou č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 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 

f) vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich 

úhradě v příspěvkových organizacích zřízených samosprávními celky, ve 

znění pozdějších předpisů 

g)  nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin 

 
Základní škola, příspěvková organizace, poskytuje prostřednictvím své školní 
jídelny: 

a)  školní stravování žákům školy 

b)  závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace dle vyhlášky 

84/2005 

c)  stravování cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti 

Strávník má nárok na jedno dotované stravné denně pouze v případě, že je 
přítomen ve školním zařízení nebo první den nemoci, kdy si oběd může 
vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se 
odhlásit nebo zaplatit plnou cenu stravného. 
Strava žáků i zaměstnanců je konzumována v jídelně. 
 
 

http://www.zskjerabka-rce.cz/


Všeobecná ustanovení 
Strávníci se ve školní jídelně chovají ukázněně, ohleduplně a slušně. Do školní 
jídelny chodí upraveni. Jsou povinni dodržovat hygienické zásady.                                                         
 
Pravidla stravování 

1. Každý strávník je povinen respektovat stanovený dohled v jídelně, 

v umývárně 

 a u výdeje jídla.  

2. Strávníci stojí ukázněně v řadě, nepředbíhají, nestrkají se a nekřičí. 

Dodržují pravidla stolování. 

3. Strávníci si nechají naložit tolik jídla, kolik snědí. Přidávají se pouze přílohy. 

O přídavek lze slušně požádat paní kuchařku.                                                                                                                                                              

4. Moučníky, ovoce apod. se neodnášejí z prostor jídelny, ale konzumují se v 

jídelně.                            

5. Po jídle strávníci uklidí své místo u stolu a odnesou použité nádobí do 

odkládacího prostoru.  

6. V jídelně se strávníci zbytečně nezdržují.  

7. Do jídelny je zákaz vstupu pro ty, kteří se zde nestravují.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8. Strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny.                                                                                                                                                                                                                     

9. Děti ze školní družiny chodí na oběd s paní vychovatelkou.                                                                                                                                                                                             

Každá skupina opouští stoly čisté. Paní vychovatelka a službu konající 

pedagogický dohled vede žáky k čistotě.   

10. Závažné nedostatky, které se vyskytnou ve stravování, musí být 

bezodkladně nahlášeny vedoucí jídelny.                                                                                                                                                     

11. Platí přísný zákaz vynášení nádobí všeho druhu z jídelny.                                                                                                                                                                                        

12. Veškeré vzniklé škody v jídelně (např. rozlité pití, polévka apod.) uklízí 

strávník pod vedením pedagogického dohledu.  

13. Při plánované absenci strávník nezapomene den předem oběd odhlásit 

(do 14. hodiny). Neodhlášený a nevybraný oběd je strávníkovi naúčtován 

v plné výši. 

14. Při plánovaných školních akcích (výlety, exkurse, závody) je pedagog 

povinen nahlásit nepřítomnost žáků jmenovitě tři dny před výdejem. 

15. V případě nemoci je možno oběd odhlásit týž den do 8,00 hodin 



16. Odhláška může být provedena telefonicky, osobně v kanceláři školní 

jídelny, na webových stránkách strava.cz. Stejný postup je možný i při 

objednávání stravy.                                                                                            

17. Bližší informace o stravování jsou uvedeny ve stravovacím řádu školní 

jídelny, který je vyvěšen u kanceláře školní jídelny a u vstupu do jídelny. 

 
Doba výdeje 
 
Doba výdeje pro školní stravování 
 - v době od 11:45 hodin do 13:50 hodin 
 
Strava se nevydává mimo školní jídelnu. 
Výjimka: 

a) má-li se zabezpečit stravování žáka v první den onemocnění 

b) má-li se zabezpečit stravování žáka v dalších dnech a žák dochází na 

vyučování 

     (např. při zlomení nohy, apod.) 
 
Doba výdeje pro doplňkovou činnost - v době od 11:00 hodin do 11:30 hodin. 
Tato doba platí i pro rodiče, kteří vyzvedávají oběd v první den nemoci svého 
dítěte. 
 

1. Strávníci jsou žádáni o dodržování výdejní doby, neboť školní jídelna slouží 

především ke školnímu stravování.  

2. Do jídlonosičů nebude oběd vydáván mimo výdejní dobu určenou pro 

veřejnost. Toto platí i pro pedagogy, kteří odebírají oběd výjimečně do 

jídlonosičů.  

3. V době prázdnin mají všichni strávníci automaticky odhlášené obědy.  

4. Cizí strávník ve ŠJ je povinen si objednat oběd alespoň jeden den předem 

telefonicky a zaplatit plnou cenu oběda. 

5. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce při vstupu do jídelny a na webu školy 

(www.zskjerabka-rce.cz , www.strava.cz). 

Sankce: 
 
Poznámky:  

 Případné porušení pravidel a zásad vnitřního řádu bude strávník 

napomenut, bude poslán na konec řady fronty u výdeje oběda, popř. na 

15 minut vykázán z jídelny. Bude mu udělena poznámka do osobního 

záznamu strávníka.  

http://www.zskjerabka-rce.cz/
http://www.strava.cz/


 
Ztráty a nálezy: 
 
 V případě, že dojde v jídelně ke ztrátě předmětů, strávníci tuto skutečnost 
neprodleně nahlásí dohledu. O ztrátě bude sepsán zápis. Batohy a jiná příruční 
zavazadla žáci odloží do uzamykatelných skříněk v šatnách (2. stupeň),  
žáci 1. stupně je odkládají do uzamykatelných prostor šaten. Žáci pobývající ve 
školní družině je odkládají do šaten družiny. Jídelna nemá možnost zabezpečit 
uzamčení odkládaných tašek, a proto by strávníci neměli nechávat peníze, mobilní 
telefony a jiné cenné předměty v taškách. Platí zákaz nosit do jídelny tašky s 
cvičebním úborem, potřeby do plaveckého bazénu nebo na zimní stadion. Školní 
jídelna za jakékoli odložené věci nemůže nést odpovědnost. Zapomenuté věci 
jsou uschovány v kanceláři školní jídelny. 
 
 
V Roudnici nad Labem 1. 8. 2018 
Aktualizováno: 1. 9. 2019 
 
 
 
 
 
 Mgr. Olga Maťáková                             Radka Sedláčková 
 ředitelka školy                                   vedoucí školního stravování 
 
 

 
 


