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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.:        Spisový znak      Skartační znak ZSMS/99/2021               A.1.                       A5 

Vypracovala: Alena Mlčoušková 

Schválila: Mgr. Michaela Gondeková 

Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2021 

Směrnice nabývá platnosti dne: 23. 8. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 
předpisu. 

 

 Zásady provozu 

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

znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na 

závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky, v platném znění. Školní jídelna se dále řídí hygienickými předpisy dle 

§7 odst. 1. Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.  

 

Organizace provozu stravování   

 

 Vstup do školní jídelny je povolen od pondělí do pátku v době od 11.30 hod. do 

13.00 hod. Režim je doplněn podáváním školních svačin a pitným režimem ve školní 

jídelně a o hlavní přestávce. 

 Žáci, kteří neodebírají stravu ve škole, si nosí vlastní svačinu a pití. 

 Před odchodem do jídelny na oběd si žáci odloží tašky do polic k tomuto určených 

před družinou. Poté se odeberou v doprovodu pedagogů do jídelny. 

 Třída MŠ Malá sluníčka se stravuje v prostoru MŠ a strava je dovezena na vozíku. 

Druhá třída MŠ Velká sluníčka svačí a obědvá v prostoru jídelny, kde mají k tomu 

přizpůsobené dva stolečky. Dohlíží na ně paní učitelka MŠ. 

 Strava se vydává:  

   8.30 - 9.00 hod. přesnídávka MŠ 

                           9.30 - 10.00 hod. svačina ZŠ 

                           11.00 - 11.30 hod. výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky 

                           11.30 - 13.00 hod. oběd ZŠ a MŠ 

                           14.15- 14.30 hod. odpolední svačina MŠ 

 Obědy a svačiny si zákonní zástupci žáků zajišťují samostatně v kanceláři školní 

jídelny, stejně tak odhlašování obědů a svačin nejpozději do 7.45 hod. nebo smskou 
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třídní učitelce. Dodržují termíny plateb, jinak není žák ke stravování na další měsíc 

přihlášen. 

 V době nemoci nemá strávník nárok na stravování ve školní jídelně. 

 První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je povolen výdej do 

jídlonosiče. 

 Během prázdnin školní jídelna nevaří pro žáky ZŠ. Pokud se budou chtít stravovat ve 

školní jídelně žáci, mohou si zakoupit obědy v plné hodnotě.  Pokud jsou děti MŠ a 

žáci ZŠ na škole v přírodě, výletě anebo jiné školní akci, musí stravu předem odhlásit 

sami nebo prostřednictvím rodičů. 

 Strava musí být zaplacena v rozmezí od 15.-20. dne předchozího měsíce a to na účet 

školy nebo výjimečně u vedoucí ŠJ. Při nedodržení termínu nebude strávníkovi strava 

vydána. 

 Při vstupu do jídelny si žáci pod dozorem pedagoga vezmou talíře na polévku a 

příbory, které jsou na stolku k tomu určeném. Na stejném stolku je i pití, které si žáci 

ZŠ nalévají sami, dětem z MŠ (Velká sluníčka) nalévá pití p. učitelka. Pedagogický 

dozor nalije polévku. Prázdné talíře strávníci odevzdají u odkládacího okénka, pak 

jdou k výdejnímu okénku, kde jim p. kuchařka vydá hlavní jídlo. Po dojedení oběda 

opět odnesou prázdné talíře k odkládacímu okénku. 

 Cizím strávníkům je strava vydávána při vstupu do budovy na vyhrazeném místě. 

 Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, dozoru a kuchařek. 

 Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a 

epidemiologickými společenskými pravidly při stolování, a aby nedošlo k úrazu. Každý 

úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v prostorách školní jídelny, musí strávník 

neprodleně nahlásit pedagogickému dozoru nebo vedoucí ŠJ 

 Mimořádný úklid jídelny během výdeje (rozbité nádobí, rozlitý pokrm apod.) zajišťuje     

kuchařka. 

 Za čistotu stolů během výdeje odpovídá kuchařka. 

 Úraz, nevolnost a jiné potíže hlásí strávník vedoucí ŠJ nebo dozoru. 

 Rodiče mohou své připomínky ke stravování hlásit vedoucí ŠJ. 

 Strávníci se mohou seznámit s aktuálním jídelním lístkem, který visí na nástěnce 

v jídelně a u vchodových dveří. Jídelní lístek také visí na nástěnce v šatně MŠ a u třídy 

ZŠ v patře. Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy, doporučenou 

pestrostí stravy a spotřebním košem (107/2005 Sb., příl. č.1, písm. a). Školní jídelna 

vaří přesnídávky MŠ, svačiny MŠ a ZŠ a obědy pro MŠ a ZŠ, zaměstnance a cizí 

strávníky. Oběd se skládá z polévky, jednoho druhu hlavního jídla, nápoje a přílohy 

(salát, kompot, ovoce, tyčinka) dle jídelníčku. Strávníci a rodiče se s tímto Vnitřním 

řádem ŠJ mohou seznámit u vedoucí ŠJ. 
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Výše stravného pro děti MŠ a žáky ZŠ 

Děti MŠ ve věku do 6-ti let mají stravné stanoveno takto: 

Přesnídávka    10,- 

Oběd          19,- 

Svačina           10,-   

Celodenní strava je tedy za 39,- 

 

Cena oběda pro předškoláka (s odkladem), kterému bude v daném školním roce 7 let: 

Přesnídávka    15,- 

Oběd             25,- 

Svačina           12,-   

Celodenní strava je tedy za 52,- 

 

Žáci ve věku 7 – 10 let: oběd za 25,- 

Žáci ve věku 11 – 14 let: oběd za 28,- 

Žákům ZŠ poskytujeme svačinu za jednotnou cenu 15,- 

 

 Aktuální jídelní lístek, Vnitřní řád a ceny stravného jsou také ke stažení na stránkách 

školy www.zsmslibesice.cogito.cz v záložce Školní jídelna. 

 

 Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: vedoucí školní jídelny. 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 

3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem 
školy. 

4. Směrnice nabývá platnosti dnem: 23. 8. 2021  

5. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2021 

 

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2021 pod č. j. 

ZSMS/99/2021. 

 

V Liběšicích 23. 8. 2021              Alena Mlčoušková                      Mgr. Michaela Gondeková 

              vedoucí školní jídelny                              ředitelka školy 

http://www.zsmslibesice.cogito.cz/
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C e n y   s t r a v n é h o   pro školní rok 

2021/2022 

 

MŠ - DĚTI  do 6-ti let 

přesnídávka                                                        10,- 

pouze oběd                                                         19,- 

přesnídávka +oběd   (10,-+19,-)                        29,- 

přesnídávka +oběd+svačina  (10,-+19,-+10,-)  39,- 

 

MŠ - DĚTI S ODKLADEM  do 7-mi let 

přesnídávka                                                      15,- 

pouze oběd                                                        25,- 

přesnídávka+oběd   (15,-+25,-)                       40,- 

přesnídávka+oběd+svačina (15,-+25,-+12,-)  52,- 

 

Ceny obědů pro ZŠ 

Žáci ZŠ  7 – 10 let            25,- 

Žáci ZŠ  11 – 14 let          28,- 

svačina         15,- 

Cena oběda pro cizí strávníky        70,- Kč 

Cena oběda pro zaměstnance, bývalé zaměstnance v důchodu a 

studenty na praxi        25,- Kč 

Cena oběda pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ   30,- Kč 

 


