
Vnitřní řád školní jídelny. 
Výdej obědů ve školní jídelně od 12:00 – 13:45 hodin 

 
Zaměstnanci jídelny a strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování. Strava  

je připravována a vydávána podle platných předpisů pro školní stravování. 

Strava se vydává v hodinách, určených ředitelem školy po dohodě s vedoucí školní jídelny tak, aby  

neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provozu školy. 

 

V době stravování žáků je v jídelně pedagogický dozor. 
Ze šaten do jídelny žáci odcházejí společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny. 

V odůvodněných případech může žák požádat o přednostní výdej jídla u dozírajícího učitele. 

Do jídelny mají povolen vstup  jen ti žáci, kteří mají zakoupené obědy. 

 

Žáci jsou povinni identifikovat se čipem. Pokud ho zapomenou, řeší to osobně s vedoucí školní 

jídelny. 
 

Žáci se podřizují pokynům vyučujících a personálu kuchyně. Při pobytu ve školní jídelně jsou povinni dodržovat 

pravidla společenského chování. 

Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, děti sní vše v jídelně. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně 

způsobené škody. Uklízí po sobě nečistoty. 

 

Platby za stravné se platí předem, dvěma způsoby. Bankovním inkasem  po 20. v měsíci, nebo hotově 

v kanceláři ŠJ. 

 

Přihlášení a odhlášení stravy je nutné provést den předem do 14. hodin. 
Pokud nestihnete oběd odhlásit, můžete si ho první den nemoci vyzvednout, dle vyhlášky 107/2005 o školním 

stravování. Za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. 

  

Podle § 119 Školského zákona se uvádí: 

Po dobu jejich pobytu ve škole má nárok na DOTOVANÝ OBĚD.  
Po dobu nemoci  nemá žák nárok na stravování ve školní jídelně. Pokud strávník odběr stravy včas  

neodhlásí a ŠJ pro tohoto strávníka jídlo připravuje, měl by tento strávník uhradit poplatek ve výši  

nejen finančního normativu, ale i režijní náklady hrazené zřizovatelem.  

Proto jste povinni obědy odhlašovat. 

 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu  

1 až 4 přílohy č. 2 k vyhlášce 107/2005 SB. Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna.  

 

Ceny stravného:  
7-10 let …….28,- Kč 

11-14 let …...31,- Kč 

15 let ……....34,- Kč 

zaměstnanci …..37,- Kč                        

 
Zaměstnanci školy si na základě kolektivní smlouvy mohou odnášet  obědy v jídlonosičích, které dodají do 

jídelny před výdejem. 

 

Pracovní doba vedoucí ŠJ Po – Pá  6:30 – 15:00 

 

Ve Velešín 1.9.2022                      Petra Bartošová                 Mgr. Luděk Kopřiva 
                                                       vedoucí školní jídelny                              ředitel školy 


