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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto
předpisu.
Obecná ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č.
84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích a
vyhláškou č. 137/2004 Sb. (o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby), vše v platném
znění.
Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní
jídelny určené ke stravování ţáků a zaměstnanců školy. Je závazný pro všechny přihlášené ţáky,
jejich zákonné zástupce, pracovníky školy a pro cizí strávníky.
Obsah:
1. Základní práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců a základní pravidla
vzájemných vztahů ve školní jídelně
2. Provoz a vnitřní reţim školní jídelny
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků
5. Popis provozovny
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1. Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a základní
pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně
1.1. Práva a povinnosti žáků
1. Kaţdý ţák má právo se přihlásit na obědy do školní jídelny. Přihláška je k vyzvednutí u
vedoucí školní jídelny.
2. Ţáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
3. Ţáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo
psychickým násilím, zneuţíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a
všemi druhy toxikománií.
4. Ţáci mají právo vznést připomínky ke stravování prostřednictvím třídních učitelů nebo
zákonných zástupců.
5. Ţáci mají právo na stravování ve školní jídelně v době pobytu ve škole.
6. Ţáci docházející do školní jídelny dodrţují pravidla společenského a kulturního chování.
7. Ţáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikany.
8. Ţáci se řídí pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob.
1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců
1. Zákonný zástupce ţáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u
vedoucí školní jídelny nebo u ředitelky školy.
2. Zákonný zástupce má právo si zvolit způsob placení obědů, který mu vyhovuje.
3. Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, na které je nutno brát ze
zdravotního hlediska ohled.
4. Zákonný zástupce ţáka je povinen včas uhradit náklady na školní stravování.
5. Zákonný zástupce respektuje dobu odhlašování obědů; je povinen uhradit i neodebraný
oběd, pokud ho předem a včas neodhlásil.
6. Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti ţáka ve
škole.
1.3. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně
1. Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování a ţáci školy dbají o
dodrţování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
2. Všichni pracovníci školní jídelny, pedagogičtí pracovníci a ţáci školy dbají na udrţování
pořádku a čistoty ve školní jídelně.
3. Dohled ve školní jídelně vydává ţákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu
školní jídelny a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

2. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
2.1. Účastníci stravování
Školní jídelna především zabezpečuje stravování ţáků v době jejich pobytu ve škole,
umoţňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci hospodářské činnosti poskytuje i
stravování cizím strávníkům.
2.2. Provoz školní jídelny
1. Školní jídelna je v provozu od 6.30 do 15.00 hodin.
2. Doba výdeje pro ţáky a zaměstnance školy je od 11.40 do 14.00 hodin.
3. Doba výdeje pro cizí strávníky je od 11.00 do 11.30 hodin. Oběd se vydává převáţně do
jídlonosičů.
4. Za odebrané jídlo určené k okamţité spotřebě zodpovídá odnášející.
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5. Za jídlo odnesené z jídelny nemají pracovníci školní jídelny zodpovědnost
6. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny jsou od 11.30 – 14.00 hodin.
7. Obědy se odhlašují do 8.00 hodin ráno osobně nebo telefonicky (353 618 116) u vedoucí
školní jídelny. Bez odhlášení je stravné účtováno v plné výši.
8. Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti ţáka ve
škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ţáka ve škole
doúčtována za plnou cenu. První den neplánované nepřítomnosti ve škole se pro účely
stravování povaţuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento den za
sníţenou cenu.
9. Ţák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně.
Výjimkou je 1. den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo moţno oběd
včas odhlásit.
10. Obědy se přihlašují ústně či telefonicky (353 618 116) u vedoucí školní jídelny.
11. Obědy musí být zaplaceny vţdy do konce měsíce. Pokud nebude stravné uhrazeno, oběd
nebude vydán.
12. Obědy lze platit:
 převodem na účet (č. účtu 181757722/0300)
 v hotovosti u vedoucí školní jídelny
Ţádáme o platbu převodem nejdéle do 20. dne v měsíci.
13. Ceny 1 oběda pro ţáky:
 ţáci
7 – 10 let
22,- Kč
 ţáci 11 – 14 let
24,- Kč
 ţáci 15 – více let 26,- Kč
Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném
školním roce.
14. Školní jídelna nabízí i obědy pro cizí strávníky, a to v ceně 43,- Kč za jeden odebraný
oběd.
15. Technické a hygienické závady ve školní jídelně se hlásí vedení školy.
16. Aktuální jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u dveří do školní jídelny, přímo ve školní
jídelně a na webových stránkách školy (www.zshroznetin.net). Vedoucí školní jídelny si
vyhrazuje změnu jídelníčku v případě nutnosti. Jídelní lístek je zadáván s týdenním
předstihem.
17. Všichni strávníci i zákonní zástupci mají moţnost se seznámit s Vnitřním řádem školní
jídelny u vedoucí školní jídelny, na webových stránkách školy (www.zshroznetin.net) a
přímo v jídelně školy.
Provoz ŠJ
6.30 - 8.00 hod:
8.00 - 11.00 hod:
11.00 hod
11.00 - 11.30 hod:
11.40 - 12.00 hod:
12.00 - 12.30 hod:
12.35 - 13.00 hod:
13.30 - 14.00 hod:
14.00 - 15.00 hod:

příprava surovin na vaření (cibule, zelenina, brambory)
vlastní příprava jídel, včetně salátů, moučníků, nápojů, nákup
výdej obědů do termostatů pro DPS
výdej obědů pro CS
výdej obědů pro 1. skupinu ţáků, mytí a úklid nádobí
přestávka
výdej obědů pro 2. skupinu ţáků, mytí a úklid nádobí
výdej obědů pro 3. skupinu ţáků, mytí nádobí
likvidace odpadu a zbytků, konečný úklid kuchyně

DPS - dům pokojného stáří,
CS - cizí strávníci
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2.3. Vnitřní režim školní jídelny
1. Strava se vydává ţákovi, který se daný den účastnil vyučování.
2. V případě nemoci ţáka se strava vydává zákonnému zástupci ţáka do přinesených nádob
pouze v první den nemoci. V dalších dnech je moţné stravu odebírat pouze jako cizí
strávník za cenu 43,- Kč.
3. Po příchodu ţáků před školní jídelnu se ţáci řadí v pořadí, v jakém přišli.
V odůvodněných případech můţe ţák poţádat pedagogický dohled o přednostní výdej
stravy.
4. Do školní jídelny vcházejí ţáci pouze na výzvu dohlíţejícího pedagogického pracovníka.
5. Při stolování ţáci dodrţují pravidla slušného chování, nemluví hlasitě, dbají pokynů
pedagogického dohledu a ostatních pracovníků školy.
6. Dohlíţející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně ţáků, hygienických a kulturních
stravovacích návyků.
7. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Ţáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke
konzumaci v jídelně.
8. Ze školní jídelny se nevynáší ţádné potraviny, včetně ovoce (platí pro ţáky 2. stupně).
9. Po skončení oběda zasunou ţáci ţidli a odnesou pouţité nádobí na určené místo a opustí
jídelnu.
10. Tašky a svršky si ţáci odkládají do polic před školní jídelnou.
11. V době prázdnin, státních svátků a ředitelského volna mají všichni strávníci automaticky
odhlášené obědy, ve školní jídelně se nevaří.
12. Během dne mají ţáci k dispozici čaj, který je umístěn ve školní jídelně. V průběhu výdeje
obědů mají strávníci v nabídce vţdy čaj, dţus nebo jiný nápoj.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
1. Ţáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spoluţáků, pracovníků školy i ostatních
osob.
2. Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu
školní jídelny.
3. Ţáci se řídí Vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, pokyny pracovnic školní
jídelny.
4. Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.
5. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled. Rozpis dohledů je
umístěn ve školní jídelně na viditelném místě. Bez přítomnosti dohledu ţáci do jídelny
nevstupují.
6. Ţáci dodrţují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
7. Dodrţují pravidla hygieny, před jídlem a po jídle si vţdy umyjí ruce. Umyvadla k umytí
rukou jsou umístěna na chodbě před jídelnou.
8. Pedagogický dohled dbá o bezpečnost stravujících, organizuje odběr stravy, zajišťuje
čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Ţáci se mohou v případě potřeby na
dohled obracet.
9. Kaţdý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně ţáci okamţitě hlásí pedagogickému
dohledu. Dohlíţející pedagog zajistí 1. pomoc a po dohledu zapíše úraz či poranění do
Knihy úrazů ve sborovně.
10. Zdravotní indispozici (nevolnost) ţák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu nebo
jinému zaměstnanci školy, který ţákovi poskytne potřebnou péči.
11. Ve školní jídelně je zajištěn denní úklid.
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12. Běţný úklid během provozní doby zajišťují pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a
podlahy znečištěných jídlem.
13. Do kuchyně mají přístup pouze zaměstnanci školní jídelny – se zdravotním průkazem.
Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.
3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
1. Platí přísný zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek, kouření a pití
alkoholických nápojů ve školní jídelně.
2. Projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování aj.,
kterých by se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţáků vůči jiným ţákům nebo
skupinám, jsou v prostorách školní jídelny přísně zakázány.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
1. Ţáci mají právo uţívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
2. Ţáci udrţují prostředí školní jídelny v pořádku, neničí zařízení a vybavení školní jídelny,
uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
3. Ţáci šetrně zacházejí se školním majetkem ve školní jídelně.
4. Ţáci okamţitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve
školní jídelně nebo vedoucí školní jídelny.
5. Zákonný zástupce ţáka, který svévolně nebo z nedbalosti poškodil majetek školní jídelny,
škodu uhradí nebo zajistí opravu do původního stavu.
5. Popis provozovny
1. Vybavení
 kuchyně: pečící trouby, konvektomat, plynová pánev, plynový sporák, robot, pracovní
stoly, 2 ohřívací stoličky, 2 elektrické kotle, 4 lednice, 2 mrazáky, 2 umyvadla, páková
baterie
 umývárna nádobí: odděleno zvlášť černé nádobí
 výdejna: 3 ohřívací pulty, pracovní stoly, regál, 1 ohřívací pult na polévku
 umývárna nádobí: bílé nádobí – průmyslová myčka, nerezové stoly
 škrabárna brambor: škrabka na brambory, výlevka, nerezový stůl
 sklad potravin: 5 skladových regálů
 šatna pro zaměstnance: 2 šatní skříně pro civilní a pracovní oděvy, stolek
 sociální zařízení: sprcha, umyvadlo, WC
 jídelna: ţidle, stoly, 3 umyvadla před jídelnou
2.

Příjem potravin
Za objednání a příjem surovin odpovídá vedoucí školní jídelny, kontroluje záruční lhůty
potravin.

3. Vlastní výroba
Hotová jídla k okamţité denní spotřebě, po dovaření se jídla uchovávají při stanovené
teplotě ve výdejních ohřívacích pultech.
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4. Ostatní
Pitná voda: Školní jídelna je napojena na hlavní rozvod vodovodního řádu.
Likvidace odpadu: Pevný odpad se odváţí 1x týdně. Gastro odpad odebírají drobní
chovatelé, čištění výlevek a kanalizačních odpadů zajišťují odborné firmy.
Ochranné oděvy: Jsou přidělovány podle směrnice o poskytování OOPP a stanovení rizik
práce, jsou vedeny na osobních kartách.

6.

Závěrečná ustanovení

1. Ruší se předchozí znění této směrnice s platností od 3. 9. 2012. Uloţení směrnice
v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem.
2. Směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2014.
3. Podle § 30 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění zveřejňuje ředitelka školy tuto
směrnici vyvěšením ve školní jídelně (nástěnka vedle dveří do školní kuchyně), ve
sborovně školy a na webových stránkách školy.
4. Zaměstnanci školy byli s touto směrnicí seznámeni na provozní poradě dne 25. 8. 2014.
Opakovaně s ním budou seznamováni v přípravném týdnu nového školního roku.
5. Ţáci školy budou seznámeni s tímto řádem vţdy 2. den školního roku třídními učiteli.
Seznámení bude zaznamenáno v třídních knihách a v ţákovských kníţkách.

V Hroznětíně dne 18. 7. 2014

Mgr. Diana Jubánková
ředitelka školy
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Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny - číslo 1
Od 1. 9. 2018 dochází ke změně ceny oběda pro cizí strávníky ze 43,- Kč na 50,- Kč.

Hroznětín 3. 7. 2018

Mgr. Diana Jubánková
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Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny - číslo 2
Od 1. 9. 2019 dochází ke změně ceny oběda pro cizí strávníky z 50,- Kč na 60,- Kč.

Hroznětín 27. 8. 2019

Mgr. Diana Jubánková
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Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny - číslo 3
Od 1. 3. 2020 dochází ke změně ceny oběda pro ţáky:
 ţáci
 ţáci
 ţáci

7 – 10 let
z 22,- Kč na 24,- Kč
11 – 14 let
z 24,- Kč na 26,- Kč
15 – více let z 26,- Kč na 28,- Kč.

Hroznětín 7. 2. 2020

Mgr. Diana Jubánková
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