
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY 

Vnitřní řád školní jídelny 

č.j.: ZŠMŠR-111/15 Účinnost od: 1. 9. 2015 

Změny: 1. 9. 2016, 1. 9. 2018, 1.9.2021 

  

Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 
107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy 
 
1. Práva a povinnosti strávníků 
Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud 
závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména 
pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního 
stravování vyloučen. 

 
Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla 
slušného stolování. 
 

 Před vstupem do jídelny a odebrání stravy si musí každý strávník umýt důkladně   
 ruce a použít dezinfekci na ruce.  
 
 V případě opatření (Covid 19) nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů  

 z hromadných zásobníků . 

 
Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné 
činnosti, které by mohly způsobit jeho pád. 

 
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci 
neodnášejí do jiných prostorů školy. 

 
Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 
stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost 
stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), 
nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit. 

 
Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního 
předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o 
úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí 
vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým 
pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Výdej  
 
Termíny vydávání stravy ve školní jídelně: 
A) jídlonosiče a žáci: 
 CS 

11.00 - 11.30 
ZŠ 
12.05 – 
12.35 

  
12.35 – 12.45 

MŠ 
SVAČINA 
8.45 

 
OBĚD 
11.45 – 
12.15 

 
SVAČINA 
15.00 

PO  
odběr stravy do 
jídlonosičů 
CIZÍ STRÁVNÍCI 

MD, O VD, O MŠ1, MŠ2 MŠ1, MŠ2 MŠ 

ÚT MD, O VD, O MŠ1, MŠ2 MŠ1, MŠ2 MŠ 

ST X MD, VD, O MŠ1, MŠ2 MŠ1, MŠ2 MŠ 

ČT MD, O VD, O MŠ1, MŠ2 MŠ1, MŠ2 MŠ 

PÁ MD, O VD, O MŠ1, MŠ2 MŠ1, MŠ2 MŠ 

MD – malá družina 
VD – velká družina 
O - odcházející 
 
3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování 
 
V případě zájmu o stravování ve školní jídelně se musí zájemce nahlásit v kanceláři 
školy (jídelny), ve které je žákem nebo zaměstnancem. Cizí strávníci se nahlašují 
pouze kanceláři jídelny. Platba stravného probíhá výhradně zálohově bezhotovostním 
převodem přes účet. 
 
3. 1. Postup bezhotovostní platby: 

• číslo bankovního účtu: 51-5344770247/100 
• variabilní symbol: přidělen účetní školy 
• zpráva pro příjemce: příjmení a jméno 
• platba musí být provedena předem do 25. dne v měsíci na měsíc následující 

 
Částka na osobních účtech se převádí do dalšího školního roku a účet se ruší při 
ukončení stravování.  

 
 3. 2. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ / SVAČINEK -  lze pouze ve školní jídelně  

- odhlášení je možné nejpozději den předem do 14. 00 hodin (PO – PÁ)  

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ 
 
- ústně 
- telefonicky +420 725 163 829 
- SMS +420 725 163 829 (jméno dítěte, datum od kdy odhlašujete děti ze 
stravování) 

Upozornění pro rodiče dětí: 
POUZE PRVNÍ DEN NEMOCI SI MŮŽETE STRAVU VYZVEDNOUT (DO VLASTNÍCH 
NÁDOB) 



 
3. 3. PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ / SVAČINEK - pouze ve škoní jídelně 
- ústně 
- telefonicky +420 725 163 829 
- SMS +420 725 163 829 (jméno dítěte, datum od kdy přihlašujete dětí ke 
stravování) 
 
přihlašování je možné nejpozději den předem do 14. 00 hodin. (PO – PÁ) 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Stravování (po nemoci ...) je nutné opět přihlásit. 
Pokud dítě v MATEŘSKÉ ŠKOLE není přihlášeno ke stravování, nebude do MŠ 
přijato. 

Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, 
musí uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze první den 
neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc). 
 
Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy 
neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné 
výši. 
 

Vyzvedávání obědů  a stravování – vzhledem k Covid  
 
 

- Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale 
ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. 
Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci 
musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou 
strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, 
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami 
nejvýše 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí 
ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních 
prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.  
 

- Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně 
se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou 
povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni 
při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, 
kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně 
nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.  

 
 
 
 
             Libuše Bulantová 
                                                                                       …………………………. 
               ředitelka školy 


