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X. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) v nejnovějším znění, 

stanovuje ředitelka školy podmínky pro poskytování školního stravování, řídí se zákonem č. 

561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy 

školy. 
  

Práva a povinnosti strávníků 

 

1. Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným 

způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude 

prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.  

2. Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla 

slušného stolování. Nepředbíhají, nestrkají se, nemluví hlučně, zbytečně se neopírají o 

zeď. Při stolování je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících pracovníků ŠJ, 

vychovatelek ŠD, vedoucí školní jídelny, dalších zaměstnanců školní jídelny, 

přítomných pedagogických pracovníků školy. Žák nesmí jíst a pít jinde než u stolu. Po 

skončení oběda zastrčí židli, odnese nádobí k určenému okénku. 

3. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, 

které by mohly způsobit jeho pád. 

4. Žák může vstupovat do školní jídelny samostatně. V šatně si žák odloží svrchní oděv, 

tašku. Do jídelny se nemusí přezouvat, ale řádně si před vstupem očistí obuv.  

5. Vzhledem k bezpečnosti soukromých věcí žáků je zakázáno komukoli se zdržovat po 

nezbytně nutnou dobu v šatně ŠJ. 

6. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí 

do jiných prostorů školy. Vynášení jiných potravin (jogurty, ovoce) je povoleno.  

7. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 

stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost 

stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka či hlavní jídlo, rozlitý 

čaj apod.), požádá pracovníky ŠJ ihned vytřít a vysušit podlahu. Případně o to požádá 

viník znečištění. Vedoucí školní jídelny je povinna okamžitě zajistit nápravu. Při 

svévolném znečištění se na úklidu může podílet viník.  

8. Mimořádný úklid jídelny během výdeje /rozbité nádobí/ provádí zaměstnanci ŠJ. Za 

čistotu stolů během výdeje zodpovídá vedoucí kuchařka.  

9. Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního 

předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, 

zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, 

ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. 

Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance. 

10. Porce jídel jsou připravovány dle platných norem školního stravování, proto strávník 

nemá právo nárokovat přídavky. Přídavky je však možné dávat, pokud byl navařen větší 
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objem příloh.  

11. Výdej obědů. 

12. Termíny vydávání stravy ve školní jídelně: 

13. Žáci školy: 11:50 – 13:50 hod. 

14. Zaměstnanci školy: 11:50 – 14:00 hod. 

15. Cizí strávníci: 11:00 – 11:50 hod. 

16. Odběr stravy do jídlonosičů: v době, kdy nejsou vydávány obědy pro strávníky 

běžným způsobem. 

 

Přihlašování ke stravování a platba za stravování 

1. Stravné na další měsíc je vždy placeno v měsíci předcházejícím. Placení – hotovostně v 

kanceláři vedoucí ŠJ – úřední hodiny pro strávníky denně od 7:00 hod. do 10:00 hod. a 

13:00 hod. do 14:30 hod., v nutných případech po dohodě s rodiči. Platbu je možné 

provádět bezhotovostním převodem na účet vždy do 20. dne v měsíci na měsíc 

následující. To platí i při placení obědů v hotovosti. 

2. Postup bezhotovostní platby: 

3. Číslo bankovního účtu: 925783369/0800 , variabilní symbol: sdělí vedoucí ŠJ dle čísla 

vygenerovaného programem na evidenci stravování, případně jméno žáka, specifický 

symbol: 123 

4. Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka 

5. Obědy se vydávají podle seznamu strávníků evidovaných u vedoucí ŠJ. Není nutné 

předkládat jiný doklad, např. Stravenku. 

6. Cena oběda k 1. 9. 2018: 

7. Žáci:   6 – 10 let 20,- Kč 

11 – 14 let 22,- Kč 

15 a více let 23,- Kč 

8. Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. 

V opačném případě nelze oběd objednat. Částka na osobních účtech se nepřevádí do 

dalšího školního roku a vyrovnání proběhne 1x ročně, zpravidla v měsíci červenci. Účet 

se ruší při ukončení stravování. Při každé objednávce se z účtu odečítají peníze dle 

kategorií strávníků. 

9. Přihlásit a odhlásit oběd lze na příslušné internetové adrese školy nebo u vedoucí školní 

jídelny od 7:00 hod. do 14:30 hod. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději 

do 14:30 hod. předešlého dne nebo do 7:30 hod. daného dne.  V případě, že si strávník 

do této doby oběd nepřihlásí, nemá příští den na oběd nárok. 

10. Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky 

(hlavní a vedlejší prázdniny, ředitelské volno, absence pro nemoc apod.), musí uhradit 

cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze v první den neplánované 

nepřítomnosti žáka ve škole z důvodu nemoci.  

11. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v prostorách jídelny. Jídelní lístek sestavuje 

vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařka. Jídelní lístek bude vyvěšen vždy ve středu na následující 

týden, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody. Změna jídelníčku je vyhrazena. 

Jídelní lístek je rovněž nožné sledovat na internetových stránkách školy – 

www.zsjirikov.cz. 

12. V posledním týdnu kalendářního i školního roku nelze přihlašovat ani odhlašovat obědy 

z důvodu finančního vyrovnání. 
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13. V době hlavních prázdnin školní jídelna nevaří. O vedlejších prázdninách dle zájmů 

rodičů a pro stravující se důchodce. Oběd bude hrazen v plné výši, současné době 55,- 

Kč za 1 odebrané jídlo. 

14. Seznámení s Vnitřním řádem ŠJ: na nástěnce v prostorách jídelny, je součásti 

Školního řádu Základní školy Jiříkov, okres Děčín na internetových stránkách školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 28. srpna 2018  

                                                                                            .                                                            
....................................................................... 

                                                                                                         Mgr. Miroslava Kubešová, v. r.  
                                                                                            ředitelka Základní školy Jiříkov, okres Děčín  

 
 
 

Současně se ruší platnost Školního řádu z 25. 5. 2018 


