
Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace,
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Směrnice 35/2015

Vnitřní řád školní jídelny

Zpracováno na základě § 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 zákonem č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb., nařízením
EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na
stravovací služby, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací 
služby, vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na 
závodní stravování a jejich úhradě 
v příspěvkových organizacích. Jídelníček je 
sestavován na základě zásad zdravé výživy a 
dodržování spotřebního koše vybraných 
surovin.
Vydal:

Mgr. et. Mgr. Šárka Chalupová,
ředitelka ZŠ a MŠ Závišice

Datum platnosti: 1. 9. 2022
Datum účinnosti: 1. 9. 2022
Cíl: Organizační řád školní jídelny, práva a 

povinnosti pracovníků ZŠ a MŠ

Cílová skupina: Pracovníci ZŠ a MŠ
Způsob zveřejnění: Elektronicky – umístění v PC ředitelky a 

zaměstnanců, tištěná verze – ředitelna ZŠ  
vestibul školy, webové stránky

Originál uložen: Evidence předpisů organizace
Změny jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
 

Pojem „školní jídelna“ je používaný pro celý komplex pro přípravu stravy – kuchyň, sklady, přípravna
jídel, výdejna – pro který se obyčejně používá označení školní kuchyně. 
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Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Závišice, p. o.

tel. 591 141 125 detašované pracoviště MŠ SKŘÍTCI
tel. 591 141 126 MŠ ČIPERKY
tel. 591 141 127 ZŠ
E-mail : jídelnazavisice@seznam.cz

1. Ve školní jídelně ZŠ se stravují děti mateřské školy, žáci základní školy a zaměstnanci MŠ a ZŠ.
    Na detašovaném pracovišti MŠ se stravují předškolní děti mateřské školy a zaměstnanci MŠ. Strava je
    přepravována v termoportech (box) na detašované pracoviště mateřské školy v budově Obecního
    úřadu Závišice a ihned vydávána.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.      
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

2. Provozní doba ve školní jídelně:
 ŠJ  MŠ       6:00 – 15:00
 ŠJ  ZŠ:     11:40 – 14:00

Výdej stravy:
Pitný režim v MŠ:    6.15. – 16.00
Ranní svačina:          8.00 –   8.45
Oběd v MŠ:             11.30 – 12.00
Oběd ve ŠJ:             11.40 – 14.00
Odpolední svačina: 14.00 – 14.30

3. Odhlášky a přihlášky stravného
Ceny stravného se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Strávníci jsou zařazováni do 
kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. (školní rok září až srpen)

Odhlášky obědů se provádějí nejpozději den předem do 16:00 hod. nebo první den absence do 8,00 hod. 
Při akutním onemocnění dítěte mají rodiče nárok vyzvednout si první den nemoci oběd do jídlonosičů, a 
to v době od 11:00 do 11:30 hod. za dotovanou cenu. Další dny je nutno oběd odhlásit nebo zaplatit cenu 
plnou dle kalkulačního listu.

Odhláška u ved. ŠJ tel: 591 141 126,    email: jidelnazavisice@seznam.cz Strávník se přihlašuje ke 
stravování podpisem a vyplněním přihlášky ke stravování. Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke 
stravování a odevzdá vedoucí školního stravování. Na měsíc září se vždy musí strávníci přihlásit u 
vedoucí ŠJ. Přihlašování na ostatní měsíce je u žáků školní jídelny ZŠ a MŠ prováděno automaticky.

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlašovány, pokud není provoz MŠ.
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4. Platby stravného

     MŠ 3-6 let   celodenní 42,- Kč

     MŠ 6 a více celodenní 43,-Kč

     ZŠ   6-10 let                 27,-Kč

     ZŠ 10–14 let                29,- Kč

Zaměstnanci 27,-Kč, doplatek z FKSP 6,- Kč. Kalkulační list pro školní stravování k nahlédnutí u ved. ŠJ

5.   Způsob úhrady:
- hotově u vedoucí ŠJ
- přes bankovní účet inkasem (zpětně).

Pro platbu stravného zadejte povolení k inkasu z vašeho účtu na účet školy
č. ú. 2902241398/2010. Při bezhotovostní platbě se stravné strhává k 15. dni následujícího měsíce. 
Neplacení stravného je důvodem k vyloučení žáka ze stravování a dítěte z MŠ, netýká se to předškolních 
dětí.

 6.      Vlastní organizace provozu

- jídelní lístek je vyvěšen ve vestibulu MŠ a ZŠ, na internetových stránkách: www.zszavisice.cz
- změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce 

potravin, havarijní situace apod.
Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

- vstup do školní jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se 
zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravuji.

- v jídelně se strávník chová slušně, zachovává osobní bezpečnost, hygienu stravování a 
společenská pravidla

- strávník dbá pokynů pedagoga, pracovníků školní jídelny (v případě, že není přítomen dozor)
- problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí vedoucí ŠJ nebo pedagogovi
- technické nebo hygienické závady hlásí vedoucí ŠJ
- mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj …) zajišťují pracovnice školní 

jídelny na požádání strávníků nebo pedagogického dozoru
- úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice školní jídelny
- úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo pracovnicím ŠJ
- dozory ve školní jídelně dle rozpisu. Vyvěšen na nástěnce. Každý vyučující zodpovídá za svou 

třídu.

7.    Prostorové podmínky školní jídelny
      Prostorové podmínky školní jídelny jsou obsaženy v § 24 vyhlášky č. 410/2005 Sb., kterou se
      stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání.

8.  Závěrečné ustanovení:

http://www.zszavisice.cz/


      Nedílnou součástí Vnitřního řádu školní jídelny je Provozní řád školní jídelny (Příloha č. 1) a
      Sanitační řád školní jídelny (Příloha č. 2).

      Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou.
      S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.
      Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od 1.9.2018

V Závišicích dne 1.9.2022                                                              Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová


