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7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Č.j.: 08-001-2021 Účinnost od 1. 9. 2021 

 Platnost od 1. 9. 2021 

Spisový znak: 3.1.1. Skartační znak: A5 

Změny: 

1. Řád školní jídelny je součástí Organizačního řádu školy, 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. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízení 

- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- platných hygienických předpisů 

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny dle režimu školy a internátu. 

3. Stravovací služby poskytuje školní jídelna dětem, žákům a zaměstnancům školy. 

V současné době se neposkytuje dietní stravování. 

4.  Bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků školy v době poskytování stravovacích 

služeb ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy (učitelky MŠ, 

vychovatelky, pedagogické asistentky, popř. dle potřeby učitelky). 

Pracovnice ŠJ ručí za to, že v přítomnosti jakýchkoliv strávníků budou spojovací 

dveře s výdejním okénkem uzamknuty, nebezpečí úrazu. 

 

5. Doba výdeje jídel: 

Internát snídaně : 7:15 hod, přesnídávka MŠ 9:00 hod, ZŠ 9:40 hod, oběd ZŠ I 

skupina 11:45 hod, MŠ 12:15 hod, ZŠ II. skupina 12:40 hod, svačina MŠ 14:45hod, 

internát 15:15 hod, večeře 18:00 hod 

 

6. Ceny za stravovací služby pro docházející a internátní děti a žáky 

Mateřská škola do 6 let:   Mateřská škola 7 – 10 let 

Snídaně:  9,00   Snídaně:  12,00  

Přesnídávka:  9,00   Přesnídávka:  10,00  

Oběd:            22,00   Oběd:              26,00 

Svačina:  9,00   Svačina:  10,00 

Večeře:           17,00   Večeře:  19,00 

Pitný režim               4,00   Pitný režim    4,00 

Celkem na den: 70,00  Kč/44,- Kč  Celkem za den: 81,00  Kč/50,.Kč 

 

Základní škola  (7 – 10 let):    Základní škola  11 – 14 let: 

Snídaně  12,00    Snídaně:             13,00 

Přesnídávka  10,00    Přesnídávka:  10,00 

Oběd   26,00    Oběd:              29,00 

Svačina:  10,00    Svačina:  10,00 

Večeře:                       19,00    Večeře   21,00 

Celkem za den:           77,00  Kč   Celkem za den:          83,00  Kč 



 

Do věkové skupiny je strávník zařazen na základě věku dosaženého ve školním roce, 

tj. (1. září až 31. srpen)   

 

Zaměstnanci : Oběd:   29,00  Kč   ( 22,00 + 7,00) 

Zaměstnanci : Večeře   21,00  Kč 

V případě neodhlášení bude účtována plná cena: 59,- Kč 

 

7. Způsob placení stravného 

           Převodem na účet školy – 211651380/0600  nebo  v hotovosti v pokladně školy.  

MŠ do 6 let - docházející děti, záloha na jeden měsíc 900,- Kč, ubytované děti   

1600.- Kč(stravné  1400,- Kč + ubytování 200,- Kč) 

 MŠ nad 6 let - docházející děti, záloha na jeden měsíc 1000,- Kč, ubytované děti   

1800.- (stravné  1600,- + ubytování 200,- Kč) 

ZŠ - docházející žáci do 10 let, záloha na jeden měsíc 550,- Kč, ubytované děti   

1700.- (stravné  1500,- + ubytování 200,- Kč)  

ZŠ - docházející žáci nad 10 let, záloha na jeden měsíc 600,- Kč, ubytované děti   

1800.- Kč(stravné  1600,- + ubytování 200,- Kč)  

vždy v předcházejícím měsíci a vyúčtování  přeplatků probíhá dvakrát během školního 

roku.  

Strávník je přihlášen ke stravování na základě přihlášky ke stravování, jakoukoliv 

změnu je strávník/zákonný zástupce povinen nahlásit vedoucí ŠJ. 

 

Od 1. 9. 2018 – zapojení školy do projektu KHK kraje Obědy do škol 

Od 1. 9. 2019 – zapojení školy do projektu společnosti Women for women Obědy pro 

děti 

Zapojeným žákům budou tyto skutečnosti zohledněny ve Smlouvách o stravování 

 

8. ODHLAŠOVÁNÍ ZE STRAVOVÁNÍ – emailem, telefonicky 

 Pouze v pondělí ráno je možné odhlášení obědů do 7,30 hodin.  

 Stravu na další dny je možné odhlásit vždy předcházející den do 14,00 hodin. 

První den nepřítomnosti je možné jídlo odebrat po dohodě s vedoucí ŠJ do 

jídlonosičů (10,30 – 11,00 hod) 

 Kontakty na odhlašování obědů: 

 tel. ŠJ: 499 629 255 

 Email: jidelna@specskola.cz   

 

 výdej do jídlonosičů (zaměstnanci)  10,30 – 11,00    

 jídlonosiče v samostatné skříňce před ŠK 

 

Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně (zodpovídá vedoucí vychovatelka). 

 

9. Pracovníci v rámci dohledu:  

 připraví potřebné nádobí na stoly žáků, starší žáci se účastní pomoci při stolování 

 zajistí setření stolů na závěr stolování, popř. při náhodném rozlití, ap. 

 vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a 

kulturních stravovacích návyků 

 sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled množství 

soli a koření,…). V případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího 

zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto 

účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou 

součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy. 



 sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s  výdejem stravy upozorní 

vedoucí ŠJ, která s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu, při dalším 

opakování bude vše projednáno s vedením školy 

 sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího 

zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod. 

 zamezují vstupu rodičů do jídelny 

 sledují dodržování jídelníčku 

 sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců 

 regulují osvětlení a větrání 

 sledují odevzdávání použitého nádobí strávníky do určeného okénka 

10. V případě nevolnosti, rozlití apod. zajistí pedagogický dohled úklid znečištěného 

místa.  

 

11. Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně uklizečka ŠJ 

 po obědě prostor kolem odkládací skříňky 

 

12. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období 

jednoho týdne předem, současně je vkládán na webové stránky školy. 

Případné mimořádné změny budou zaznamenány na jídelníčku před vchodem do 

jídelny. 

 

13. Strávníkům je vydáván kompletní oběd, resp. večeře, včetně masa a příloh. Výjimkou 

jsou žáci, kteří mají potvrzené alergie, seznam je vyvěšen ve školní jídelně. 

14. Připomínky ke stravování lze projednat s vedoucí ŠJ, případně s ředitelkou školy.  

 

15. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.      

Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jídlo ani nádobí neodnášejí 

z místnosti.  

 

 

V Choustníkově Hradišti dne 23. 8. 2021  

 

                                                                Mgr. Helena Durstová 

                                                                           ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci budou s Vnitřním řádem školní jídelny seznámeni při zahajovací provozní a 

pedagogické poradě 24. 8. 2021. 

 

 


