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Vnitřní řád školní jídelny a výdejny 

Vypracovala: Eva Jelínková, vedoucí školní jídelny  

Schválil: Mgr. et Mgr. David Kubíček, ředitel školy 

Směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2022 

 
Školní jídelna a výdejna (dále jen ŠJ) se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 272/2021Sb., vyhláškou 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, vyhláškou 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených 

územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.561/2004 Sb., o 

předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č.250/2005 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

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

pozdějších předpisů, zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízením EU č.852/2004, o hygieně potravin.   

 

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny je platný pro hlavní i doplňkovou činnost. 

 

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků) 

● Žák základní školy má právo denně odebrat oběd, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

● Žáci se stravují ve školní jídelně (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., § 2, odst. 7), dodržují 

pravidla kulturního chování a hygienické zásady při konzumaci oběda. 

● Zákonný zástupce má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty k práci školní jídelny 

u vedoucí školní jídelny. 

● Zákonný zástupce má povinnost dodržovat termíny plateb stravného, odhlašovat obědy 

v případě absence a informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti 

žáka. 

● Zaměstnanci mají právo odebrat jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu v kalendářním 

dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu 

práce, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

● Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci, 

který v případě nemoci strávníka může oběd vyzvednout. 

● Ostatním osobám je z hygienických důvodů vstup do školní jídelny zakázán nebo 

omezen jen na nejnutnější míru (jednání v kanceláři jídelny apod.) 

● Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata. Do jídelny je zakázáno 

vjíždět s kočárky, na kolečkových bruslích a koloběžkách. 

● Mimořádný úklid ve školní jídelně hlaste v kanceláři školní jídelny. 

● Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní jídelny. 
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Zacházení s majetkem školní jídelny 

● Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně 

způsobili, zaměstnancům školní jídelny nebo pracovníkovi vykonávající dohled. 

● Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. 

● Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen 

nahradit. 

● Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář 

jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod. 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:  

● Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních.  

● Žáci jsou povinni řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy.  

● Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají 

stravu do jídlonosičů.  

● Bezpečnost zajišťuje pedagogický dohled.  

● Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy veškeré závady na zařízení.  

Postup pro informování o úrazu:  

● Žák okamžitě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému 

dohledu či jinému pracovníkovi školy.  

● Každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první pomoc 

a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Žák je dopraven k 

lékařskému ošetření zákonnými zástupci nebo jinou dospělou osobou.  

 

Provoz ve školní jídelně:    pondělí – pátek            6:30 – 14:30  

Výdej obědů (žáci, zaměstnanci):     pondělí – pátek          11:35 – 13:40  

Výdej do jídlonosičů:                 pondělí – pátek          11:00 – 11:25  

 

Výdej obědů do skleněných nádob není možný. 

 

Přihlášení ke stravování 

Strávník se ke stravování přihlašuje formou písemné přihlášky. V případě nezletilého strávníka 

podá přihlášku jeho zákonný zástupce. Přihláška je ke stažení na internetových stránkách školní 

jídelny, nebo k vyzvednutí u vedoucí ŠJ, případně v MŠ. 

Každý strávník má zavedený svůj účet a vlastní konto (sourozenci mohou mít konto sdružené).  

V internetové aplikaci na stránce www.strava.cz lze stravu přihlašovat, odhlašovat a kontrolovat 

stav konta. Číslo zařízení je 6735, uživatel: prijmeni.jmeno (bez diakritiky), heslo: obědy1 (po 

prvním přihlášení doporučujeme heslo změnit). 

Dle vyhlášky 272/2021 Sb. jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku. 

Vyživovací normy podle věku upravují cenu oběda tak, že nemusí ve všech případech souhlasit 

s rozdělením do tříd. Žák základní školy má právo denně odebrat oběd, dítě v MŠ oběd, jedno 

předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.  

Dietní stravování není poskytováno. 

Výše stravného dle vyhlášky 272/2021 Sb. 

http://www.strava.cz/
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Kategorie Cena 

7 – 10 let 28 Kč 

11 – 14 let 32 Kč 

15 a více let, zaměstnanci školy 40 Kč 

MŠ do 6 let 43 Kč 

MŠ 7 let – 10 let 53 Kč 

cizí strávníci 77 Kč 

 

Plná cena oběda 

Školní jídelny a výdejny jsou školská zařízení, která poskytují hmotnou péči žákům po dobu 

jejich pobytu ve škole. Pouze první den nemoci, kdy si žák nemohl odhlásit oběd, je možné 

přihlášený oběd za dotovanou cenu dle vyhlášky č.107/2005 Sb. odebrat. V případě neodhlášení 

dalších dnů nepřítomnosti je strávníkovi účtována plná cena oběda. Mzdové a režijní náklady 

včetně zisku činí 37,- Kč. V případě provozu družiny ve dnech ředitelského volna nelze dle 

platné legislativy poskytnout stravu za dotovanou cenu. 

 

Kategorie Celková cena 
Potravinové 

náklady 

Mzdové 

náklady 

Režijní 

náklady 
Zisk 

7 – 10 let 65 Kč 28 Kč 27 Kč 8 Kč 2 Kč 

11 – 14 let 69 Kč 32 Kč 27 Kč 8 Kč 2 Kč 

15 a více let 77 Kč 40 Kč 27 Kč 8 Kč 2 Kč 

MŠ do 6 let 80 Kč 43 Kč 27 Kč 8 Kč 2 Kč 

MŠ nad 7 let 90 Kč 53 Kč 27 Kč 8 Kč 2 Kč 

 

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, 

pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce v souladu 

s vyhláškou č.84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Příjem odhlášek a přihlášek: 

Každý strávník si stravu na měsíc září přihlašuje sám podle vlastních potřeb. V následujících 

měsících je strávník automaticky přihlášen k odběru stravy č. 1. Pokud chce druh jídla odhlásit, 

případně změnit, učiní tak pomocí mobilní aplikace Strava nebo prostřednictvím internetové 

stránky www.strava.cz. Těmito způsoby lze provádět změny do 7 hodin pracovní den. Ve dnech 

školních prázdnin a ředitelského volna je všem strava odhlášena. Zájemci si musí stravu 

samostatně přihlásit nejpozději do 7:30 dva pracovní dny předem. Netýká se období hlavních 

prázdnin, kdy dochází k uzavření jídelny. Hromadné odhlašování stravy ve dnech školních 

výletů, exkurzí apod. zajišťuje po dohodě se strávníky učitel, který akci organizuje.  

 

Odběr a konzumace jídla: 

Oběd je vydán po přihlášení čipem, který si strávník pronajme v kanceláři ŠJ za poplatek            

132 Kč. V případě jeho zapomenutí obdrží strávník v kanceláři ŠJ náhradní kartu, kterou 

odevzdá při výdeji.  

Nepoškozený čip je možné po ukončení stravování vrátit. Záloha bude vyplacena zpět.  

 

Jídlo je vydáváno na tác u výdejních okének až po přihlášení čipem. Strava je konzumována 

výhradně u jídelních stolů. Nápoje a případné doplňky stravy jsou k dispozici na samoobslužném 

pultu. Po konzumaci odnese strávník použité nádobí zpět k příslušnému okénku. Vynášení 

http://www.strava.cz/
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stolního nádobí ze ŠJ je zakázáno. Doplněk stravy (tyčinka, jogurt, kusové ovoce apod.) si může 

strávník odnést z jídelny a zkonzumovat později.  

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.  

Při nízkém stavu konta nebude strava vydána. 

 

Výdej stravy do jídlonosičů: 

Přímý výdej do jídlonosičů se provádí přes výdejní okénko v době 11:00 – 11:25 hodin. 

Cizí strávníci dodržují aktuální hygienická opatření dle nařízení ministerstva zdravotnictví. 

Výdej do dříve přinesených jídlonosičů, které jsou umístěny mimo varnu na předem 

vyhrazeném místě, se provádí v době 10:45 – 11:15 hodin. Jídlo je určeno k přímé konzumaci, 

bez skladování. Za případné zdravotní komplikace nenese výrobce zodpovědnost. 

 

Platba stravného:  

a) Bezhotovostně na účet školní jídelny číslo 192533046/0300 (variabilní symbol je přidělen 

vedoucí ŠJ, jedná se o evidenční číslo strávníka). 

b) Ve výjimečných případech hotově v kanceláři ŠJ. 

 

Hromadné konto zjednodušuje úhradu více rodinným příslušníkům. Probíhá pouze jedna platba 

pro všechny zúčastněné. Nastavení je možné po dohodě s vedoucí školní jídelny. 

 

Vyúčtování stravného: 

 

Zůstatek na kontě je možné ponechat do následujícího školního roku. Na základě žádosti je 

možný převod zůstatku na konto sourozence, dále na uvedený účet, případně vydání hotovosti. 

 

Jídelní lístek: 

 

Jídelní lístek je k nahlédnutí ve ŠJ, v mobilní aplikaci Strava, na internetových stránkách 

www.strava.cz (číslo zařízení 6735) a na internetových stránkách školy www.zscernilov.cz. 

 

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin 

dle§1 odst. 2 přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb. 

 

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí jídelny. 

 

Podmínky upravující stravování dětí v mateřské škole v Černilově a v Libranticích jsou uvedeny 

v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

 

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny je vyvěšen na nástěnce ve ŠJ a na internetových stránkách 

školy. 

 

 

  

V Černilově dne 19. 8. 2022                                          

 

 

 

 

Vypracovala: Eva Jelínková, vedoucí jídelny                         Schválil:                                                                       

http://www.strava.cz/
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Příloha č. 1 

Školní stravování - informace pro rodiče dětí MŠ Černilov a MŠ Librantice 
 

Strávníci z mateřské školy vždy odebírají stravu č. 1. a mají právo odebírat jakékoli z nabízených 

jídel nezávisle na sobě (svačina dopolední, oběd, svačina odpolední). 

 

Každý strávník má zavedený svůj účet a vlastní konto (sourozenci mohou mít konto sdružené).  

V internetové aplikaci na stránce www.strava.cz a v mobilní aplikaci Strava lze stravu 

přihlašovat, odhlašovat a kontrolovat stav konta. Číslo zařízení je 6735, uživatel: 

prijmeni.jmeno (bez diakritiky), heslo: obědy1 (po prvním přihlášení doporučujeme heslo 

změnit). 

 

Příjem odhlášek a přihlášek stravy 

● Odhlášení stravy, nebo změny v odebírání jídla je možno provést osobně v kanceláři ŠJ, 

přes internetovou aplikaci nebo telefonicky na čísle: 495 431 478. Na tentýž den lze tak 

učinit pouze od 6:30 do 7:00. 

● Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout ve ŠJ v době od 11:00 do 11:20, nebo 

následně ve třídě MŠ v době od 11:45 do 12:00. Nutností jsou přepravní nádoby.  

● Pokud zákonní zástupci své dítě ze stravy po prvním dni absence v MŠ neodhlásí, jsou 

povinni podle vyhlášky 107/2005 Sb. zaplatit plnou cenu stravy, tedy včetně mzdových 

a režijních nákladů. 

● Stálé změny v odebírání stravy nahlašují rodiče vedoucí ŠJ hned na začátku září, nebo 

při vzniku této skutečnosti. Vedoucí ŠJ tuto změnu přednastaví do systému stravování. 

● V době omezeného provozu o školních prázdninách bude strava dítěti přihlášena po 

vyplnění dotazníku na zjištění provozu. V případě následné změny, nebo nemoci dítěte, 

je nutné si stravu odhlásit výše uvedenými způsoby. 

 

Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 272/2021 Sb. 

 

Ceny stravného: 

 

Děti MŠ do 6 let  Děti 7 – 10 let  

Nápoje 4 Kč Nápoje 4 Kč 

Přesnídávka 10 Kč Přesnídávka 11 Kč 

Oběd 20 Kč Oběd 28 Kč 

Svačinka 9 Kč Svačinka 10 Kč 

Celkem 43 Kč Celkem 53 Kč 

 

Stravné se platí na účet školní jídelny převodem z účtu, či hotovostí v kanceláři jídelny. Číslo 

bankovního účtu je 192533046/0300. Při platbě převodem z účtu je nutné uvádět přidělený 

variabilní symbol strávníka. Platbu je možno provést formou zálohy na daný měsíc, nebo 

jednorázovým vkladem na více měsíců dopředu. Opakovaný nulový stav konta strávníka 

neumožňující úhradu poskytnuté stravy je považován za závažné porušení provozních podmínek 

mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do 

mateřské školy (§35, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

Další podmínky stravování řeší Vnitřní řád školní jídelny a výdejny.  

Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny. 

http://www.strava.cz/
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