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Všeobecná ustanovení 

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny 

určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.  

Vydávání obědů ve školní jídelně probíhá v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hod. 

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. 

Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.  

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně týden 

předem a na www stránky školy (www.zsvelkysenov.cz), změna vyhrazena. 

Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je 

určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno 

tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být 

v balení z obchodu, ale vydávány na miskách. 

 

Stravné 

Stravné na další měsíc je vždy placeno v měsíci předcházejícím - poslední tři pracovní dny!  

Nezaplacené obědy nebudou vydávány. 

 

Stravenky 

Každý strávník předkládá stravenku. Bez stravenky nebude oběd vydán. 

 

Odhlášení oběda 

Obědy je nutné odhlásit den předem nebo do 7.00 hod. téhož dne. Peníze za odhlášený oběd 

budou vráceny pouze po předložení stravenky při placení na následující měsíc. 

 

Přídavky 

Porce jídel jsou připravovány podle platných norem, proto strávník nemá právo nárokovat 

přídavky.  

Přídavky však je možné dávat, pokud byl navařen větší objem příloh. 

 

Chování strávníků ve školní jídelně 

Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve 

školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti ustanovení školního 

řádu. 

Zodpovědní zástupci žáka uhradí žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní jídelny. 

Žák školy se chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád. 

mailto:info@zsvelkysenov.cz


Opakované porušování řádu školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem 

k vyloučení žáka ze školního stravování. (Ředitel školy má právo vyloučit žáka ze stravování - dle 

školského zákona č. 561/2004 Sb. § 31 odst. 2) a 3) 

 

Odkládání věcí 

Školní brašny se odkládají do polic k tomu účelu vyhrazených, svršky, tj. bundy, kabáty, atd. se 

odkládají na věšáky v jídelně. Židle nejsou určeny k odkládání osobních věcí. 

 

Vstup do prostor školní jídelny 

Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci, který 

v případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc,…) může oběd vyzvednout. Ostatním 

osobám je z hygienických důvodů vstup zakázán. 

          

Donáška stravy  

Školní stravování je upraveno vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která nabývá 

účinnosti dnem 8.3.2005. 

První den nemoci lze vydat oběd domů (viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním 

stravování), avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů 

neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §122 odst. 2) má dítě nárok na školní stravování 

pouze po dobu pobytu ve škole. 

Strávníci konzumují jídla podávaná v rámci školního stravování ve školní jídelně viz § 2 odst. 7) 

vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. 

Pokud mají rodiče zájem o stravování dětí i v době nepřítomnosti dítěte ve škole (nemoc,…) 

mohou odebírat oběd za plnou cenu. 

 

Donáška stravy v době distanční výuky 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i 

dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání 

obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani 

zakázána přítomnost ve škole.  

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době od 10.00 do 11.30 hodin 

 

Zaměstnanci 

V návaznosti na ustanovení § 33 b zákona č. 557/2004 Sb. kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nemůže být od 1. 1. 2005 

poskytováno stravování zaměstnanců při omluvené nepřítomnosti v práci, jak tomu bylo doposud. 

 

Stravování v době samostudia 

Dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

v platném znění - § 24 odst. 7 dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost 

zaměstnance v práci, a tudíž za odpracovanou směnu, a proto nelze pedagogickým pracovníkům 

po tuto dobu poskytovat závodní stravování. 

Pokud mají zaměstnanci zájem o oběd i v době nepřítomnosti v práci (nemoc, dovolená, 

samostudium…) mohou odebírat oběd za plnou cenu (pokud je jídelna v provozu). 

 

Cizí strávníci 

Výdej stravy v jídelně pro cizí strávníky je v době od 11.00 hod. do 11.30 hod. 

 

Řád školní jídelny platí od 1. 10. 2020 (aktualizace) 

Řád školní jídelny je součást organizačního řádu školy. 

 

Ve Velkém Šenově dne 25. 9. 2020                                          Mgr. Helena Čápová 

                   ředitelka školy 

 


