
Vnitřní řád školní jídelny ZŠ 

  

Práva a povinnos9 žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků) 

1. Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci 
v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosA na pracovišA. 

2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí 
školní jídelny. 

3. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny. 

Práva a povinnos9 strávníků 

1. Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování. 

2. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 14:00 hodin. 

3. Pedagog, který přivede žáky k jídelně, je poušN dovnitř dle počtu obsazených míst ve 
školní jídelně. Obědy jsou vydávány na základě elektronické evidence zakoupených 
obědů prostřednictvím elektronického čipu. 

4. Strávníci si odebírají obědy na podnosy uložené v jídelně, nápoje jsou připravené ve vířiči 
studených nápojů a v termonádobě s výpustným kohoutem. Po konzumaci oběda odnáší 
strávník použité nádobí k určenému okénku a odkládá do určených prostor. 

Základní škola a Mateřská škola  Libouchec, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ
Pořadové číslo -  číslo jednací          S/ZSMSLIB/4.2/2019

Vypracovala Markéta Backertová, vedoucí školní jídelny do 30. 8. 
2020, Lucie Nováková od 1. 9. 2020, Lenka 
Karásková od 1. 9. 2022

Schválila Mgr. Bc. MarAna Vlachová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2019, 1. 9. 2021

Směrnice nabývá platnosA dne 1. 9. 2019, úprava k 1. 9. 2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 
součást tohoto předpisu. 



5. Po dobu výdeje se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru ve školní jídelně, chovají se 
slušně a Aše, nenarušují plynulý chod zbytečně dlouhým pobytem u stolu. 

6. Není dovoleno vynášet jídlo a nádobí z jídelny, jídlo je konzumováno ve školní jídelně. 

7. Použité nádobí odnášejí strávníci na odkládací okénko, nádobí nesmí být vynášeno ze 
školní jídelny. 

8. Výdej jídel do jídlonosičů rodičům nemocných děN se provádí v době výdeje obědů pro 
cizí strávníky v zadním okénku - vstupu do školní jídelny/kuchyně. 

9. Každý strávník má právo vyjádřit se vhodnou formou o kvalitě pokrmů i způsobu jejich 
podávání. Jednou ročně škola zjišťuje názory na úroveň stravování ve školní jídelně 
formou ankety. Pravidelnou zpětnou vazbu mohou denně strávníci poskytnout na 
nástěnce při vstupu do školní jídelny. 

Dozory v jídelně 

1. Pedagogický dozor nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičN pracovníci podle 
stanoveného rozpisu. 

2. PovinnosA pedagogického dozoru: 

• odpovídá za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických 
místnosN, 

• žáky nenuN násilně do jídla, 

• sleduje stolování žáků, popřípadě upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování, 

• dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků, 

• sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla, 

• sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka, 

• dbá na bezpečnost stravujících se žáků, 

• dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo jídlo apod.), okamžitě 
upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak 
nedošlo k případnému úrazu strávníků, 

• reguluje osvětlení ve školní jídelně, 

• zamezuje vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují.  

Provoz a vnitřní režim školní jídelny 

1. Vstup do školní jídelny dovolen od 11.00 do 14:00 hodin. 

2. Doba výdeje obědů: 

• žáci a zaměstnanci školy                                   11:40-14:00 hod. 

• cizí strávníci                                                         11:00-11:30 hod. 

3. OperaAvní změny výdejní doby budou vždy včas oznámeny. 
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Podmínky přihlašování a odhlašování stravy 

1. Přihlášení k odběru stravy: v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách. Vzor přihlášky 
je dostupný na webových stránkách školy či v kanceláři vedoucí školní jídelny.  SoučásN 
přihlášení k odběru obědů je zálohová platba za elektronický čip ve výši 130 Kč. 

2. Odhlášení odběru stravy lze elektronicky do 14:00 hod. předchozího dne v systému e-
jídelníček. 

3. Při účasA na hromadných akcích školy (výlety, exkurze, kurzy, aj.) se obědy odhlašují 
nejpozději 2 dny před odjezdem na akci - o termínu konání akce informuje základní škola 
vedoucí školní jídelny nejméně 5 pracovních dní předem. 

4. Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné stravu odhlásit ani přihlásit poslední 
dva dny před ukončením školního nebo kalendářního roku. 

5. Vyúčtování bude provedeno ve dvou termínech - na konci kalendářního roku a na konci 
školního roku. Skla preferuje platby elektronickou cestou. Stejným způsobem jsou 
vráceny případné přeplatky. 

6. Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován. V případě onemocnění může být první  den 
nepřítomnosA strava vydána do jídlonosiče za dotovanou cenu. Další dny si strávník 
musí oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, jsou  již k ceně oběda  účtovány i provozní, 
mzdové a věcné náklady.   

7. V době prázdnin nebo mimořádného ředitelského volna se nevaří a každý strávník je 
automaAcky odhlášen. V případě mimořádných opatření jsou strávníci o možnostech 
stravování informováni prostřednictvím informačního systému, webových stránek či 
emailem nebo sms zprávou. 

Výše stravného a způsob jeho úhrady 

1. Výše stravného je uvedena v příloze. 

2. Nárok na zvýhodněnou cenu stravy (tj. pouze za cenu potravin) má strávník pouze první 
den neplánované nepřítomnosA ve škole. Pokud zákonný zástupce neodhlásí dítě nebo 
žáka ze stravování, dítě nebo žák si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, je 
zákonný zástupce povinen zpětně uhradit veškeré náklady na přípravu stravy, tj. včetně 
osobních a věcných nákladů. 

3. Pokud nebude mít strávník zaplacený oběd nejpozději den před plánovaným odběrem 
jídla, nebude mu oběd vydán. 

4. Systém placení je zálohový – strávníci tedy plaN vždy celý budoucí měsíc a případné 
přeplatky jsou vyúčtovány k 31. 12. a 30. 6. daného školního roku;  

5. Škola preferuje bezhotovostní platební styk do 20. dne předchozího měsíce;  
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• Ve výjimečných případech se úhrada v hotovosA provádí v kanceláři školní jídelny 
poslední pracovní  den v měsíci, od 7:00 do 16:00 hod; po předchozí dohodě. 

• Při nezaplacení stravného v daném termínu ani do konce měsíce nebo nepředložení 
dokladu o úhradě nejpozději poslední den v měsíci u neuhrazených bezhotovostních 
plateb (před dnem zahájení stravování) nebude strávník ke stravování přihlášen; 

• Stravování děN a žáků v době nemoci a v době školních prázdnin je považováno za 
doplňkovou činnost – cena oběda zahrnuje plné náklady na přípravu. 

  Úřední hodiny vedoucí školní jídelny pro styk se strávníky 

Denně od 6:30 do 8:00 hod. Kontaktovat vedoucí školní jídelny lze telefonicky na tel: 608  
 313 610 či emailem: jidelna@zsmslibouchec.eu. Odpovědi budou zasílány v pracovní   
 době. 

 Jídelní lístek 

1. Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě 
závazných pravidel. 

2. Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je 
uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce, 
střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou 
podávány podle možnosN co nejčastěji. 

3. Denní menu zahrnuje polévku, hlavní chod, nápoj a případně doplněk ve formě 
moučníku, salátu nebo kompotu. Ke každému mléčnému nebo slazenému nápoji je vždy 
nabídnuta čistá voda. 

4. Jídelníček na následující týden je i se seznamem alergenů vyvěšován vždy nejpozději 
v pátek ve školní jídelně a na webových stránkách školy. 

5. Vedoucí školní jídelny archivuje jeden výAsk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři. 

Podmínky zajištění bezpečnos9 a ochrany zdraví žáků 

1. Ve všech prostorách školní jídelny, přilehlých místnostech a okolí je zakázáno kouřit a 
požívat alkoholické nápoje a další návykové látky. 

2. Pro maximální zajištění bezpečnosA a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje 
jídel zajištěn v jídelně pedagogický dozor. 

3. Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a 
kuchařek. 

4. Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla. 

5. Případný úraz či nevolnost hlásí strávník pedagogickému dozoru. 
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6. Žáci vcházejí do jídelny v přezůvkách a mají umyté ruce. Svrchní oděvy, batohy nebo 
aktovky si odkládají v šatně. 

7. Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují. 

8. Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje jídel. Mimořádný úklid 
během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice jídelny ve 
spolupráci s pedagogickým dozorem nebo strávníky. 

9. Je zakázáno jakékoliv přemisťování stolů a židlí v jídelně, strávníci zacházejí šetrně s 
majetkem školní jídelny. 

Úrazy ve školní jídelně 

1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událosN, povinni 
okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. 

2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající 
opatření. 

 Škody na majetku školní jídelny 

1. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako 
svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně pedagogickému dozoru ve 
školní jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny. 

Závěrečná ustanovení 

2. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických 
závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Jednotlivé kroky konzultuje s 
ředitelkou školy. 

3. Vnitřní řád je veřejně přístupný v základní škole, ve školní jídelně a na webových 
stránkách školy. Žáci jsou s vnitřním řádem školní jídelny seznámeni prostřednictvím 
třídních učitelů začátkem školního roku, v případě jeho změny také v průběhu školního 
roku. Zákonní zástupci jsou o vydání a obsahu vnitřního řádu informováni 
prostřednictvím webových stránek a na třídních schůzkách. 

4. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto vnitřním řádu, pokyny vedoucí 
školní jídelny a pedagogického dozoru. 

 

V Libouchci   1. 9. 2021                                                            Mgr. Bc. MarAna Vlachová 
                                                                                 ředitelka školy 
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Přílohy: 
Výše stravného ve školní jídelně 

Příloha č. 1 

Výše stravného ve školní jídelně ZŠ: 

  
Ceník obědů  

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Školní rok je období od 1. 9. do 
31. 8. následujícího roku. 
     
   
Příloha č. 2 - od 1. 2. 2020 

                

Příloha č. 3 - od 1. 9. 2022 

Ceník  stravného v ZŠ: 

DěA ZŠ 6 - 10 let       27,- 

DěA ZŠ 11 - 14 let      31,- 

DěA ZŠ 15+              39,- 

Zaměstnanci      ZŠ a MŠ     29,- 

Cizí strávníci             59,- 

Bývalí zaměstanci  36,- 

Žáci  6  –  10 let 27,-

Žáci 11 -  14 let   31,-

Žáci 15 let a více 39,-

Zaměstnanci ZŠ a MŠ 29,-

Cizí strávníci 59,-

Žáci  6  –  10 let 25 Kč

Žáci 11 -  14 let   28 Kč

Žáci 15 let a více 35 Kč

Zaměstnanci ZŠ a MŠ 25 Kč

Cizí strávníci 55 Kč

Bývalí zaměstnanci 32 Kč
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Příloha č. 3 - od 1. 1. 2023 

V Libouchci 7. 12. 2022      Mgr. Bc. MarAna Vlachová 

           ředitelka školy 

Strávníci 7- 10let v ZŠ Finanční limity dle vyhlášky 
v Kč

Stanovená úplata  pro 
 ZŠ Libouchec

Oběd 20 Kč - 39 Kč 32 Kč

Strávníci 11 – 14 let v ZŠ Finanční limity dle vyhlášky 
v Kč

Stanovená úplata  pro 
 ZŠ MŠ Libouchec

Oběd 23 Kč - 41 Kč 36 Kč

Strávníci 15 a více let v ZŠ a 
dospělí 

Finanční limity dle vyhlášky 
v Kč

Stanovená úplata  pro 
ZŠ MŠ Libouchec

Oběd 24 Kč - 45 Kč 45 Kč

Oběd

Cizí strávníci Bývalí zaměstnanci Současní zaměstnanci

45 Kč + 20,- (náklady) + 
15% inflace = 68 Kč

45 Kč - 20 Kč (FKSP) + 8 Kč 
na mzdy = 33 Kč

45 Kč - 20 Kč (FKSP) = 25 Kč
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