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ČL. 1 

ÚVOD 

 

1. Vnitřní provozní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je zpracován na základě zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 107/ 2005, Sb., o školním 

stravování, v platném znění, vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, v platném znění, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na 

závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky, v platném znění. 

 

2. Vnitřní provozní řád ŠJ je zpracován pro Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad 

Labem, SNP 2304/6, příspěvkovou organizaci. Škola byla zřízena městem Ústí nad 

Labem, jako příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 1993. 

 

 

 

ČL. 2 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

1. Vstup do školní jídelny (dále ŠJ) je pro školní strávníky od 11:50 h do 14 h. Během 

této doby probíhá výdej obědů. K odběru oběda pro zaměstnance - důchodce, kteří při 

prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 

pracovali ve škole, je vyhrazena doba od 11:30 h do 11:45 h. 

 

2. Nad přechodem žáků z hlavní budovy do ŠJ dohlíží určený pracovník. Z ostatních 

pavilónů převádějí žáky 1. stupně učitelé. 

 

3. Tašky a svršky si strávníci odkládají v šatně. Strávníci se nepřezouvají. 

 

4. Strávníci nevynášejí potraviny se ŠJ. Slupky, ohryzky, kelímky od jogurtů apod. 

vhazují do košů na odpadky. 

 

5. Dohled ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen 

v jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, k zajištění 

hygienických a kulturních stravovacích návyků. 

 

6. Při pobytu ve ŠJ respektují žáci pokyny dohlížejícího pracovníka, řídí se pokyny 

provozáře (tj. vedoucí ŠJ), vedoucí kuchařky. 

 

7. Žák se chová slušně vůči všem pracovníkům školy a svým spolužákům, neničí 

majetek školy. Při čekání na jídlo zachovává slušné chování a při jídle dodržuje 

pravidla slušného stolování. Nemanipuluje se zařízením ŠJ bez souhlasu dohlížejícího 

pracovníka. 

 

8. Škola může vyloučit žáka ze školního stravování na základě § 31 zákona č. 561/2004 

Sb. (školský zákon), v platném znění. 
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9. Strávník si na připravený podnos vyzvedne u výdajového pultu nalitou polévku, příbor 

a u příslušného okénka (okénko č. 1, 2 – dle výběru jídla) obdrží hlavní jídlo, pití si 

nalije sám. Použité nádobí, příbor a podnos po jídle odkládá na určeném místě. 

 

10. Strávníkům se vydává kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke 

konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Možnost přídavků je od 13:50 

h. 

 

11. Jakékoliv vzniklé problémy strávník hlásí provozáři – vedoucí školní jídelny. 

 

12. Mimořádný úklid jídelny a čistotu stolů během výdeje (rozbité nádobí, rozlitý pokrm 

apod.) zajišťuje určený provozní pracovník. 

 

13. Event. úraz, nevolnost apod. hlásí strávník provozáři – vedoucí školní jídelny. 

 

14. Veškeré případné změny budou včas vyvěšeny u výdeje obědů. 

 

15. Strávníci, zákonní zástupci žáků mají možnost podávat ke stravování písemné 

připomínky do KNIHY PŘÁNÍ A PŘIPOMÍNEK (na vyžádání je k dispozici u 

pracovníků ŠJ) či ústní připomínky přímo provozáři. 

 

16. Strávníci jsou pravidelně a s časovým předstihem seznamováni s jídelním lístkem, aby 

měli možnost výběru oběda č. 1 nebo č. 2. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ŠJ. 

 

17. Vnitřní provozní řád ŠJ je vyvěšen na přístupném místě. Na začátku školního roku 

jsou s ním zákonní zástupci žáků seznámeni prokazatelným způsobem prostřednictvím 

webových stránek školy a na třídních schůzkách. 

 

 

 

ČL. 3 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO 

 

1. Strávníci si mohou kupovat obědy od druhé poloviny měsíce na měsíc následující 

v době od 7:15 h do 8:00 h, dále pak předposlední den v měsíci na měsíc následující 

navíc ještě v době mezi 12:00 h–16:00 h a poslední den navíc ještě mezi 12:00 h–

15:00 h. Po nemoci apod. si mohou strávníci zakoupit obědy nejdříve na následující 

den. Termíny prodeje stravného jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ. 

Nákup obědů probíhá v hotovosti nebo bankovním převodem. 

 

2. Strávníci se mohou přihlašovat a odhlašovat ke stravování osobně či telefonicky do 

14:00 h, a to vždy nejdříve na následující den. Oběd č. 2 je třeba si objednat 2 dne 

předem. 

 

3. V době nepřítomnosti žáka ve škole mají možnost si zákonní zástupci žáka přijít pro 

zaplacený a neodhlášený oběd do vlastních nádob v době od 12:00 h do 14:00 h. 

Nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem. 

 

4. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky 
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č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, je hmotná péče (tedy i zajištění 

stravování) poskytována po dobu pobytu žáka ve škole. Kromě prvního dne 

neplánované nepřítomnosti nelze tedy žákovi poskytovat obědy v době jeho nemoci.  

 

5. Během školního roku se nevrací stravné, je převáděno z měsíce do měsíce 

následujícího, pokud se strávník ze stravování neodhlásil. 

 

6. Stravné se vrací v případě, že strávník již nemá zájem o stravování v naší školní 

jídelně a odhlásí se. Dále pak se vrací stravné vždy na konci školního roku žákům 9. 

ročníků. V obou případech jsou finanční prostředky vráceny proti podpisu strávníka u 

provozáře (vedoucí ŠJ). V případě, že si strávník finanční prostředky nevyzvedne, je 

vyzván k jejich převzetí v pokladně školy (výdajový pokladní doklad) nebo jsou mu 

finanční prostředky zaslány složenkou na doručovací adresu či na bankovní účet 

zákonného zástupce. 

 

 

 

ČL. 4 

CENY STRAVNÉHO 

 

1. Školním stravováním se rozumí stravování žáků. Každý zaměstnanec má nárok na 

oběd za dohodnutou cenu, pokud odpracuje minimálně 3 hodiny v příslušný den. U 

pedagogických pracovníků jsou započítány do minimálního počtu 3 hodin i hodiny 

nepřímé práce. 

 

2. Obědy se platí v hotovosti nebo bankovním převodem. Ceny obědů jsou vyvěšeny na 

přístupném místě a na webu školy: 

 

Děti do 10 let 24,- Kč 

 

Děti 11 – 14 let 26,- Kč 

 

Děti  15 let a výše 28,- Kč 

 

Zaměstnanci školy 31,50 Kč (26,- Kč + 5,50 Kč z FKSP) 

 

Důchodci, kteří při prvém odchodu do star. nebo inval. důchodu pro invaliditu třetího 

stupně pracovali ve škole 31,50 Kč (26,- Kč + 5,50 Kč z FKSP) 

 

Hodnota potravin u zaměstnanců je stanovena na31,50 Kč. 

 

3. Jídlo bude vydáváno na základě světelného označení prostřednictvím čipu. Pokud si 

jej strávník zapomene přinést, bude mu zaplacený oběd vydán po 13:50 h. 

 

4. V případě ztráty čipu je strávník povinen toto neprodleně nahlásit provozáři. Strávník 

si poté musí zakoupit jiný čip.  

 

5. Jestliže strávník nedodrží termín zaplacení obědů, nemá na ně nárok. 
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ČL. 5 

FINANČNÍ LIMITY 

 

1. Jídelna se řídí finančními normami. Vyrovnání finanční normy pro žáky se spotřebou 

je stanoveno takto: 

- v průběhu roku – měsíčně tolerance rozdílů činí dvojnásobek částky na denní limit 

spotřeby 

- na konci školního roku – schodek, případně úspora činí max. 6 000,- Kč  

- na konci kalendářního roku – schodek, případně úspora činí max. 100,- Kč 

 

2. Vyrovnání finanční normy pro zaměstnance školy se spotřebou je stanoven takto: 

- v průběhu roku – měsíčně tolerance rozdílů činí dvojnásobek částky na denní limit 

spotřeby 

- na konci školního roku – schodek, případně úspora činí max. 3 000,- Kč  

- na konci kalendářního roku – schodek, případně úspora činí max. 100,- Kč 

 

 

 

Čl. 6 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v zařízení závodního stravování a přímo se 

podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo jako ostatním zaměstnancům. 

 

 

 

ČL. 7 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento Vnitřní provozní řád ŠJ je závazný pro všechny pracovníky Základní školy a 

Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace. Rovněž je 

závazný pro všechny strávníky. 

 

2. Tímto se ruší Vnitřní provozní řád ŠJ ze dne 1. 9. 2019. 

 

3.  Tento provozní řád ŠJ nabývá účinnosti od 1. 9. 2020. 

 

4. Odpovědnost za kontrolu dodržování předpisu má ředitelka školy. 

 

5. Ustanovení o přílohách: počet příloh: 0 

 

6. Rozdělovník: 

Směrnici obdrží: 

 pedagogičtí pracovníci ZŠ 

nepedagogičtí pracovníci ZŠ 
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V Ústí nad Labem dne 30. 6. 2020 

 

 

 

 

       Základní škola a Mateřská škola 

       Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

       příspěvková organizace 

       Mgr. Ramona Grohová 

       ředitelka školy 


