
 

Základní škola a Mateřská škola Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm 

  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

 
Vypracoval:                                                                                         Baletková Kristina 
Směrnice nabývá platnosti dne:                                                         1.9.2016 
 
 
Vyplývá z platného školského zákona, vyhlášky ministerstva školství o školním stravování, vyhlášek 
ministerstva zdravotnictví o ochraně zdraví a platného nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a 
dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 
 
 

� Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školní kuchyně 
� Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6.15h  do 14.30h 
� Veškerá strava se připravuje dle receptur pro školní stravování 
� Finanční normy a poplatky jsou v souladu s vyhláškou MŠMT – ČR o školním stravování 
� Výdej obědů: 

- 11:15 – 11:45 – jídlonosiče pro nemocné žáky, cizí strávníci, školští důchodci 
- 11:45 – 13:45 – žáci a zaměstnanci školy 

 
 
 

Stravování 
 
Podle školského zákona poskytuje školní jídelna hmotné zabezpečení (školní  stravování) pro žáky v době 
jejich pobytu  ve škole. V době neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc, úraz), je v souladu s 
vyhláškou č. 107/2005 Sb. možnost odebrat oběd pouze v první den nepřítomnosti, pak musí zákonný 
zástupce žáka odhlásit. V případě, že tak neučiní a jídelna pro žáka oběd uvaří, jsme nuceni Vám účtovat od 
2.(druhého) dne nepřítomnosti dítěte plnou cenu dle stanovené výše za neomluvený či neprávem 
odebraný oběd. Doplatky za nedotovanou stravu se platí měsíčně po obdržení složenky. 
 
Strávník má právo denně odebrat 1 oběd. 
 
Do školní jídelny lze žáka přihlásit pouze na základě řádně vyplněné  a podepsané přihlášky ke stravování, 
kterou žáci obdrží první den v novém školním roce. 
 
Pokud si strávníci odnášejí oběd v jídlonosičích, musí postupovat následovně: 
 
- přiloží čip k příslušnému terminálu  podle  čísla oběda, který má na tento den objednán 
- rozloží si nádoby na připravené talíře, kuchařka bez brání nádob do rukou naloží  jednotlivé     
  pokrmy 
- strávník si dokompletuje nosič a odnese 
- mimo určenou dobu se obědy do jídlonosičů nevydávají ! 
- za včas neodhlášenou či neodebranou stravu se strávníkovi zpětně účtuje oběd v plné ceně    
-  oběd, který není odhlášen ani vyzvednut v jídlonosiči bude rozdělen ostatním dětem ve  
   školní jídelně jako přídavek. 
 



 
Platba stravného 
 
Ve školní jídelně se zpracovává stravné prostřednictvím počítačového programu. Platby stravného jsou 
možné inkasem z bankovních účtů nebo složenkou (výjimečně u rodičů, kteří nevlastní žádný bankovní 
účet). 

Strávníci platící bankovním účtem i složenkou mají stanovenou platbu za skutečný počet stravných dnů 
v daném měsíci s tím, že omluvené obědy se jim vždy vyúčtují pozpátku  tj. omluvené obědy za září se 
vyúčtují ve stravném na listopad. 

Stravné se platí vždy předem, tzn. že platba musí být připsána na účet školní jídelny nejpozději do 
posledního dne předcházejícího měsíce. Inkasa se provádějí mezi 20. – 25.dnem v měsíci. Strávníci platící 
složenkou dostanou v září složenku na září, která je splatná ihned. 

Pokud nebude mít strávník zaplacené  obědy na daný měsíc k poslednímu dni předešlého měsíce, bude mu 

strava zablokována. Po připsání částky na účet ŠJ  se strava odblokuje. 

Omlouvání obědů 
 
Obědy se omlouvají nejpozději do 14.00h na následující den: 
 

1. přes odkaz STRAVOVÁNÍ na stránkách ZŠ  Záhuní  /www.zszahfren.cz/ 
2. ve školní jídelně na  dotykovém terminálu po přiložení čipu 
3. na tel.čísle do školní jídelny 595 532 680 

 
Na každé pondělí se mohou obědy odhlásit do 8.00h ráno pouze telefonicky – 595 532 680 

 
Výjimkou je ukončení kalendářního a školního roku, kdy je termín posledních odhlášek vždy předem všem 
strávníkům sdělen. 

V době výletů, exkurzí apod. školních akcí jsou obědy odhlašovány hromadně po třídách. Pokud se žák 
výletu nezúčastní a zůstane ve škole, oběd si musí přihlásit.  
V případě, že učitelé  jsou  se  žáky  v době  stravování  mimo školu nebo  z jakýchkoliv důvodů  se 
nemohou dostavit v určenou dobu ke stravování, musí tito učitelé nejpozději 2 dny předem tuto okolnost 
nahlásit vedoucí ŠJ. 
 
Všichni strávníci budou mít automaticky přihlášen oběd č.1.  Změny obědů z č. 1 na č. 2 lze provádět 
nejpozději do 14.00 h dva pracovní dny předem. ( V Po do 14.00h na St , v Út do 14.00h na Čt, ve Čt do 
14.00h  na Po  atd.) 
Pokud se na oběd č. 2 přihlásí méně než 10 strávníků, školní jídelna tento oběd nevaří, tito strávníci jsou 
upozornění a podle uvážení si mohou zvolit oběd č. 1 nebo si stravu omluvit. 
Výběr ze dvou chodů je 2 – 3x týdně. 
 
Během prázdnin školní jídelna nevaří a všichni strávníci mají odhlášené obědy. 
 
Výše stravného 

Žáci, kteří v tomto školním roce tj. od 1.9.2016 do 31.8.2017 dosáhnou věku: 

� 7 – 10 let          21,- Kč           plná cena      58,- Kč      doplatek 37,- Kč       
� 11 – 14 let        23,- Kč           plná cena      60,- Kč      doplatek 37,- Kč 
� 15 a více let     24,- Kč           plná cena      61,- Kč      doplatek  37,- Kč 

 
 



 
Průběh výdeje 
 

Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní 
jídelně dozor. 
Před vchodem do jídelny jsou umývadla s tekoucí teplou vodou, kde si strávníci umyjí ruce. 
Dále pak přicházejí k táckům a k výdejnímu okýnku 1 nebo 2, podle druhu jídla, které si na tento den 
objednali. 
Přiloží čip k výdejnímu terminálu a  po pípnutí si odeberou hlavní chod , salát  popř. moučník, jogurt apod. 
na tácek. Pak pokračují k polévce a popřípadě si vezmou ovoce, pokud je v tento den na jídelníčku. 
Jídelníček je vyvěšen na informativní nástěnce  před vstupem do školní jídelny, na internetových stránkách 
ŠJ Záhuní  i na dotykovém terminálu ve školní jídelně. 
Pokud si strávník zapomene čip, počká na konci řady na kontrolu objednávky u vedoucí ŠJ. 
Pokud strávník čip ztratí, musí to neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ a zakoupit si čip nový  
 u  p. ekonomky ing. B. Chalupové za poplatek 100,- Kč. 
 
 
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky , ovoce apod. si žáci neodnášejí ven ze školní 
jídelny. 
Po konzumaci oběda odnesou tác s použitým nádobím a příborem k příslušnému okýnku. 
V jídelně jsou připraveny 3 termosy s kohoutky, kde si strávníci vyberou druh nabízeného nápoje. V jednom 
termosu je vždy připravena čistá pitná voda. Použitou sklenici odkládají do připravených košů. 
V jídelně je během výdejní doby zajišťován stálý pedagogický dozor, jehož rozpis je vyvěšen na nástěnce. 
Dozor sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a 
příborů. Dbá také na bezpečnost žáků a okamžitě řeší případný úraz nebo nevolnost žáka. 
Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými 
pravidly při stolování, dbají na bezpečnost, neohrožují okolí a řídí se pokyny v dozorujícího pedagoga, 
kuchařek a vedoucí ŠJ. 
Za čistotu stolu během výdejní doby odpovídá hlavní kuchařka. 
 
Ochrana majetku školní jídelny 
 

- žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování 
- žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny, k majetku ŠJ se chovat ohleduplně a 

hospodárně 
- škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti je povinen zákonný zástupce 

žáka v plné výši uhradit 
 
 
 
Informace o školním stravování nebo připomínky rodičů ke stravování je možné projednat s vedoucí 
školní jídelny  - Kristinou Baletkovou nebo v zastoupení 
s hlavní kuchařkou          - Jarmilou Švehlovou. 
 
Kontakt na školní jídelnu – tel. 595 532 680 
 
 
 
 
 
                                                                 



                                                                            
 

 

 


