
Provozní řád školní jídelny ZŠ  a MŠ Suchý Důl 

1. Zásady provozu 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.,vyhláškou 

č.84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování, Školským zákonem č. 561/2004 , platnými 

hygienickými předpisy, vyhláškou 137/2004 Sb.,vyhláškou 602/2006 Sb.,nařízením 

Evropského parlamentu a rady č.852/2004, dále pak platnými bezpečnostními předpisy. Je 

založeno na právu dítěte  na odebírání stravy, kdy je zřizovatel dle platných zákonů povinen 

zajistit podmínky ke školnímu stravování.  

Dítě má právo odebírat  stravu každodenně v době školního vyučování.: 

předškolní děti- přesnídávka, oběd, svačina 

školní děti: oběd 

2. Provoz školní jídelny 

Výdejní doba pro děti a zaměstnance dle rozvrhu, obvykle 11,40– 12,45 

Výdejní doba pro nemocné strávníky 11,00 – 11,15 

Při příležitosti různých akcí školy, případně o prázdninách, lze obvyklou dobu výdeje stanovit 

i jinak – strávníci jsou vždy předem upozorněni. Obědy do jídlonosičů odebírají pouze 

strávníci v době 1.dne nemoci( ve školním roce 2020/2021 škola neeviduje cizí strávníky).  

Žáci mají dovoleno odebrat oběd do jídlonosiče jen v první den jejich nemoci za 

zpřísněných hygienických pravidel a to jen tehdy, pokud již nelze oběd odhlásit.  

Výdej obědů bude prováděn vždy jen do čistých jídlonosičů, ne do skleněných lahví.  

Zaměstnaci školy mají nárok na oběd dle vyhlášky 84/2005 Sb., pokud jsou přítomni alespoň 

3 hod na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd v době pracovní neschopnosti, při 

čerpání řádné dovolené nebo při neplaceném volnu. 

3. Chování ve školní jídelně 

Děti předškolního zařízení se stravují společně s učitelkami, které dohlížejí na výdej stravy  a 

konzumaci.  

Strávníci přicházejí do školní jídelny v přezůvkách, v doprovodu pedagogoického dozoru a 

ukázněně. Chovají se tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. Dbají na hygienická a společenská 

pravidla při stolování. Po skončení stravování uklidí jídelní místo u svého stolu, vrátí použité 

nádobí na vyhrazené místo. V případě úmyslného poškození nádobí je strávník povinen 

vzniklou škodu nahradit. Na chování žáků dohlíží dozor.  

Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují /výjimku tvoří pedagogičtí 

pracovníci, kteří vykonávají dozor nad žáky/ . 



Je zákaz vynášení pokrmů vydaných na talířích a miskách, případně vynášení jiného inventáře 

ze školní jídelny.  

 

4. Zařazování žáků dle věkových kategorií 

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na 

potraviny ve znění vyhl.č 107/2005 Sb. o školním stravování.  

Cena obědů se liší dle zařazení dítěte do věkové kategorie, do které spadá. Je dána dovršením 

věku v daném školním roce tj. 1.9.2020-31.8.2021. 

 

5. Objednávky obědů 

Školní jídelna vaří 1 druh jídel. Jídelníček je zveřejněn ve školní jídelně, na nástěnce v 

prostorách školy nebo na internetu na adrese www.malaskola.cz, případně v kanceláři ŠJ.  

 

6. Vyúčtování na konci školního roku 

Za daný měsíc podle počtu odebraných obědů. 

 

7. Informace pro rodiče 

Výdej obědů: 11,40 – 12,45 

                         

Cena obědů:  
školka – děti do 6let:        přesnídávka  10,00Kč       oběd: 25,00Kč      svačina odpol.:  8,00Kč 

              děti odkladové:  přesnídávka  10,00Kč        oběd: 29,00Kč       svačina odpol.: 8,00Kč 

 

škola – 7 - 10 let      29,00Kč 

            11-14 let      31,00Kč 

Cena obědů se liší dle zařazení dítěte do věkové kategorie, do které spadá.Je dána dovršením  

věku v daném školním roce tj. 1.9.2020-31.8.2021. Vyhláška 107/2005 Sb. 

 

Obědy v době nemoci: 

 strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci a to od 11,00-11,15hod do 

vlastních nádob tomu určených za přísných hygienických podmínek 

 v případě rozšíření nákazy Covid 19 budou podmínky k odebírání obědů v 1. den 

nemoci upřesněny dle aktuální situace 

 obědy se odhlašují denně do 6,30 nebo den předem do 14 hod.Vyjímkou je 

pondělí, kdy můžete oběd odhlašovat do 7,30 hod. 

     -      po ukončení nemoci je nutno přihlásit se ke stravování nejdéle do 6,30, hod  

 veškeré přihlášky a odhlášky přijímá paní Špačková na tel. čísle 733 794 413 



 neodhlášené obědy se v další den nepřítomnosti dítěte účtují částkou s veškerými 

provozními náklady děti do 6 let 54,00Kč, 7-10 let 57,00Kč, 11-14 let 59,00 Kč 

 

Platba obědů: dle počtu evidovaných obědů  a to buď v hotovosti od 7,30 do 8h u vedoucí ŠJ  

                         nebo na účet 78-8858200237/0100 vždy do 20. v  měsíci. Preferována bude     

                         platba převodem.          
                   Pokud strávník neuhradí platbu v daném termínu, je mu zastaveno stravné. 

                   (Zákon 561/2005 SB. §30). 

      

      Za neodebraný nebo včas neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada.                                                          

                  

Veškeré potřebné informace o stravování, jídelníčky a aktuální informace k platbám obědů za 

jednotlivé měsíce najdete na www.malaskola.cz. 

 

Úhrada neodhlášených obědů ve školní jídelně  

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 117, ods. 1, písmena b,c § 122, odst. 2 stanovují, že dětem 

v mateřských školách, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol je 

poskytována dotace na mzdovou a věcnou režii školního stravování pouze v době jejich 

přítomnosti ve škole. Pokud dítě, žák není ve škole, nárok na dotaci se ztrácí. V tom případě 

musí být oběd, který byl uvařen (a nebyl odhlášen), uhrazen v plné výši, včetně mzdové a 

věcné režie. Výjimku tvoří 1. den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy si může rodič oběd 

odebrat. Další dny nepřítomnosti žáka již musí být oběd odhlášen, neboť v tom případě není 

nárok na poskytování zvýhodněného školního stravování. 

 

První den v případě nemoci nebo z jiného důvodu nepřítomného strávníka ve škole je možné 

vydat stravu do vlastního jídlonosiče v předem danou dobu za zpřísněných hygienických 

podmínek.(mimo výdejní dobu pro školní strávníky – vyhláška č. 107/2005 Sb., §3, odst. 7). 

Po další dny nepřítomnosti dítěte, žáka ve škole musí rodič neodhlášený oběd zaplatit v plné 

výši, tedy cenu potravin včetně mzdové a věcné režie. 

 

 8. Změny v jídelníčku 

Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události, např.nedodání surovin, změnit dle 

potřeby jídelní lístek.  

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte prosím v kanceláři ŠJ.  

Řád ŠJ  je k dispozici u vedoucí ŠJ, v kuchyni či v ředitelně školy. 

9. Úklid v jídelně  

Zajišťuje nepedagogická síla příspěvkové organizace v rámci svého pracovního úvazku.  

10. V případě rozšíření nákazy Covid 19 může být provozní řád ŠJ 

upraven dle aktuální situace, a to včetně odebírání stravy v 1. den 

nepřítomnosti žáka. 

 

http://www.malaskola.cz/


 
 

 

Tento řád nabývá platnosti od 1.9.2020 

 

Schváleno pedagogickou radou 24.8.2020 

 

        Lenka Soumarová 


