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Vnitřní řád školní jídelny  
  
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 84/2005 Sb,.o nákladech na závodní stravování vydávám po projednání 
v pedagogické radě tento Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, 
příspěvková organizace.   

  

Školní jídelna (dále ŠJ) zajišťuje stravování pro žáky základní školy (dále ZŠ) Chotíkov, mateřské 
školy (dále MŠ) Chotíkov, její pedagogické a provozní zaměstnance.  

Zákonný zástupce žáka nebo osoba, které bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do péče, předloží 
vedoucí školní jídelny na počátku docházky do ZŠ „Přihlášku ke stravování“, která je platná 
po dobu školního roku. Veškeré změny (adresa, telefonický kontakt, stravovací režim) jsou rodiče 
povinni neprodleně hlásit vedoucí školní jídelny.  

Stravování dětí ZŠ a MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím 
finančního normativu na nákup potravin. Vyhláška č.107/2005 o školním stravování, č. 272/2021, 
č.13/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Každý strávník je povinen přihlásit a odhlásit stravování – 24 hodin předem. V případě 
hromadných akcí (výlety, exkurze, sportovní akce apod.) s více než 5 strávníky je nutné, aby třídní 
učitel nebo pořadatel akce odhlásil obědy týden předem.  

V případě onemocnění žáka je nutné, aby zákonný zástupce osobně nebo telefonicky obědy 
odhlásil (telefon 739 694 380). První den nemoci mají rodiče možnost vyzvednout si oběd 
do vlastních nádob v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. Za neodebrané nebo včas neodhlášené 
obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. Tyto obědy vydají kuchařky ŠJ dětem 
na přídavky.  

Vstup žáků do školní jídelny je povolen po přezutí a za přítomnosti pedagogického pracovníka, 
který vykonává dohled. Dohled v jídelně sleduje chování žáků při stolování, odnášení stravy 
a použitého nádobí. Dohlíží na bezpečnost stravujících se žáků, dojde-li k potřísnění podlahy 
(vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.) učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí žáků. 
Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.  

Obědy jsou vydávány pouze po předchozím objednání.  

Oběd se vydává ve dnech školního vyučování pro žáky školy a zaměstnance školy ve školní jídelně 
v době od 11.10 do 13.15 hodin. 

 

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna.  

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci 
budou s předstihem informováni.  

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými 
a společenskými pravidly při stolování. Jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařky 
a dohlížejícího pedagoga.  

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci z jídelny 
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neodnášejí.  

Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je zakázáno.  

Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. 

 

Výdej obědů:  

Odebírání obědů v ZŠ Chotíkov je pomocí čipového systému.  

           

MŠ  Přesnídávka      08:30 hod.                         ZŠ     oběd   11:10 – 13:15 hod.        

 Oběd                11:30 hod. 

          Svačina              14:30 hod 

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu, včetně tekutin 
v rámci dodržení pitného režimu. Přesnídávka se vydává ve třídě v 8.30 hod., oběd od 11.30 
do 12.00 hod. a svačina ve třídě ve 14.30 hodin. 
 

Pitný režim je zajištěn celodenně.  

  

Platba stravného ve školní jídelně:  

Stravné ve školní jídelně platí rodiče žáků přes bankovní účet, nebo v hotovosti u vedoucí školní 
jídelny (St, Pá).                                                                   

Platba se provádí vždy k 15. běžného měsíce a strávník musí na vyžádání doložit provedenou 
platbu. V případě, že nemá strávník k poslednímu dni v měsíci zaplacené obědy, 
nemůže od prvního dne měsíce následujícího dostat oběd.  

Každý měsíc provádí vedoucí školní jídelny vyúčtování a případné přeplatky jsou odečteny 
od platby na následující měsíc. Po skončení školního roku je přeplatek vrácen: v měsíci 
červenec/srpen. Nezaplacení úplaty za stravné je důvodem k vyloučení žáka, dítěte, 
dospělého strávníka, ze školního stravování. 
  

Ceny stravného se řídí předpisem stravy na daný školní rok pro ZŠ a MŠ Chotíkov 

 

1. MŠ celodenní strava – pro děti ve věku do 6 let, přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim 
celodenně (den) koef. 0,5 

2. MŠ celodenní strava – děti, které ve školním roce (1. 9. do 31. 8.) dosáhnou věku 7 let je 
koef. 0,7 

3. ZŠ   Strávníci    7-10 let         koef. 0,7 

          Strávníci    11-14 let               koef. 0,8 

          Strávníci     15 a více let          koef .0,9 

          Zaměstnanci   vlastní ZŠ a MŠ               koef.    1 

  

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Vnitřní řád školní jídelny pro základní školu Chotíkov  

  

Obědy v budově školní jídelny ZŠ jsou vydávány v době od 11:10 hod do 13:15hod pro žáky 
základní školy, její pedagogické a provozní zaměstnance.  

Ve školní jídelně se připravuje strava pro oddělení dětí MŠ, které je provozováno na odloučeném 
pracovišti, strava je převážena v termosech k tomu určených a institucí hygieny schválených, je 
zajištěna kontrola spotřebního koše.  

Pedagogický dohled dohlíží na klidný průběh stravování dětí.  

Tuhý odpad z kuchyní je ukládán do popelnic. Ty jsou 1x týdně vyváženy. Odpad je tříděn.  

Zbytky z kuchyně jsou ukládány do uzavíratelných nádob, které jsou skladovány mimo prostor ŠJ 
ZŠ. Jsou odváženy firmou určenou k likvidaci odpadu.  

 

Po uplynutí výdejní doby se stává nevyzvednutá strava odpadem a jako s takovým je 
s ní naloženo.   

Vnitřní řád školní jídelny pro mateřskou školu Chotíkov  

  

Přesnídávky jsou vydávány v době od 8:30 hod, obědy v 11:30 hod., svačiny 14:30 hod.  

Výživové normy pro školní stravování jsou pro 7leté děti upraveny jako pro děti 7-10 let v ZŠ.  

Řídí se spotřebním košem.  

V ZŠ se připravuje strava do MŠ, strava je převážena v termosech k tomu určených a institucí 
hygieny schválených. V ZŠ se připravují obědy, svačinky a přesnídávky pro děti vše převáženo 
v uzavíratelných termosech.  

Tuhý odpad z kuchyní je ukládán do popelnic. Ty jsou 1x týdně vyváženy. Odpad je tříděn.  

Zbytky z kuchyně jsou ukládány do uzavíratelných nádob, které jsou skladovány mimo prostor ŠJ 
ZŠ. Jsou odváženy firmou určenou k likvidaci odpadu.  

Po uplynutí výdejní doby se stává nevyzvednutá strava odpadem a jako s takovým je 
s ní naloženo.  

   

Závěrečná ustanovení  

  

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, byl 
projednán pedagogickou radou dne 30. 8. 2022 a schválen ředitelkou školy dne 30. 8. 2022 a je 
závazný pro všechny pracovníky.  

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022                           

                                                                                                              Mgr. Gabriela Budínská 

                                                                         ředitelka školy ZŠ a MŠ Chotíkov 

Účinnost:   1. 9. 2022 

Platnost :   1. 9. 2022 


