
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s §30 zákona 

č.561/2004 sb. /školský zákon/. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 

107/2005 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických 

požadavcích na stravovací služby, hygieně potravin v zemích EU 

č.852/2004 – HACCP. 

 

1.  Strávníci musí ve školním roce 2021/22 dodržovat stanovená 

hygienická pravidla. 

2.  Do školní jídelny je povolen vstup pouze strávníkům /žákům, 

zaměstnancům školy, cizím strávníkům/ s platnou přihláškou ke 

stravování, pedagogickému dohledu a zákonným zástupcům, kteří 

vyzvedávají oběd nemocnému žákovi. 

3.  Do školní jídelny je zakázáno přinášet a konzumovat potraviny a 

nápoje. 

4.  Školní stravování je možno poskytnout strávníkům pouze po dobu 

jejich pobytu v ZŠ a MŠ §122 odst.2.č.561/2004 sb. podle vyhlášky o 

školním stravování 107/2005 sb. jsou žáci zařazováni do stravovacích 

kategorií dle věku, kterého dosáhnou v průběhu daného školního 

roku. 

5.  První den neplánované nepřítomnosti stravovaného žáka a dítěte 

v MŠ se považuje za pobyt ve škole a úhrada oběda proběhne 

v obvyklé výši viz. ceny stravného. Tento oběd si může strávník 

odhlásit do 7.45 hod./nejlépe den předem/ nebo vyzvednout do 

jídlonosiče od 11.15 -11.30 hod. /jen žáci a cizí strávníci/. 

6.  Strávník je povinen si oběd odhlásit v dny, kdy ve škole nepobývá 

/nemoc, výlet, ředitelské volno/. V případě neodhlášení je cena 



doúčtována za plnou cenu, tzn. 65 Kč. Zaměstnanci nárok na oběd 

v době nepřítomnosti nemají. 

7.  Odhlášení stravy je možné: 

     -    telefonicky na čísle 573 902 200, 573 393 036  

- emailem na sjosvetimany@seznam.cz 

- do odhláškového sešitu ve školní jídelně 

 

8.  Úhrada za školní stravování probíhá formou bezhotovostního 

styku svolením k inkasu nebo převodem ve prospěch účtu školy. 

Stravné v hotovosti se vybírá pouze ve výjimečných případech, mimo 

výdej obědů. 

9.  Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.15 – 13.30 hodin. 

      -   11.15 - cizí strávníci 

      -   11.30  - děti MŠ, žáci ZŠ 

      -   11.45 - žáci ZŠ, zaměstnanci 

10.  Před vstupem do jídelny si žáci dezinfikují ruce a chodí na obědy 

podle rozvrhu jednotlivých tříd. Při čekání na oběd se žáci chovají 

slušně. Aktovky nechávají v šatně. Pro jídlo si postupně chodí 

k výdejnímu okénku, kde si vezmou tác a zabalené příbory. Kuchařka 

jim vydá polévku a hlavní jídlo na tác. Nápoje jsou nachystané na 

tácech – na místě tomu určeném. 

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě, dodržujeme zásady 

stolování. Je zakázáno vynášet oběd ze školní jídelny. 

11.  Pedagogický dozor má služby v jídelně, dbá na bezpečnost a 

chování stravujících se žáků. Dojde-li k znečištění podlahy nebo stolu, 

učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. Znečištění nahlásí 

pracovnicím školní jídelny, které ihned provedou úklid. 



12. Úraz mají strávníci povinnost ihned nahlásit pedagogickému 

dozoru. Dojde-li k úrazu strávníků, poskytne pedagogický dozor 

/pracovníci jídelny/ první pomoc. Pedagogický dozor zajistí zápis 

v knize úrazů. Záznam o úrazu vyhotoví škola v případě, pokud úraz 

naplňuje podmínky §2 vyhlášky o evidenci úrazů dětí a žáků č. 

64/2005 Sb., v posledním znění. 

13. Ztrátu nebo poškození osobních věcí musí strávníci nahlásit 

pedagogickému dozoru. 

14. Připomínky a dotazy ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny 

v době 7:00 - 14:00 hodin v kanceláři školní jídelny. Vstup do 

kanceláře je z venku. Formuláře ke školnímu stravování /přihláška ke 

stravování/ najdete na webových stránkách školní jídelny 

Osvětimany. 

15. Stravování cizích strávníků není prozatím možné z důvodu 

zpřísnění hygienických podmínek pro naši školní jídelnu /opatření 

bylo zasláno hygienickou stanicí Zlín 2020/21/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ivana Vajčnerová – vedoucí školní jídelny Osvětimany 

Osvětimany 1.9.2021 


