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1. Obecná ustanovení 

 

Vnitřní řád upravuje podmínky soužití ve školní jídelně jako součásti Základní školy a 

Mateřské školy, Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 

zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a 

povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi 

osobami účastnými na stravování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu 

zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Vnitřní 

řád dále stanoví podmínky zacházení s majetkem školského zařízení. 

 

Řídí se: 

 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v 

příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění 

pozdějších předpisů 

• vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláškou 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 

• nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin 

• vyhláškou č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

• školní jídelna poskytuje stravování dospělých, které je upraveno „Směrnicí o závodním 

stravování“ 

• školní jídelna nevaří pro cizí strávníky, hospodářská činnost je pozastavena od 1. 01. 2009 

 

2. Podrobnosti o výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve 

    školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve 

    školském zařízení 

 

    Základní práva a povinnosti žáků  

• školní jídelna respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá 

na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, 

svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte a ochrana před 

nezákonnými útoky na jeho pověst).  

• žák je povinen dodržovat vnitřní řád a další vnitřní předpisy školní jídelny. V zájmu ochrany 

vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. 

Je rovněž povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy, 

školní jídelny aktuálně v reakci na okamžitou situaci. Žák je povinen plnit pokyny 

pedagogických pracovníků školy, pracovníků školní jídelny vydané v souladu s právními 

předpisy a vnitřním řádem. 

 

 

 



   Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků  

• zákonný zástupce dítěte, žáka má právo na přístup k informacím o provozu a stravování ve 

školní jídelně.  

• zákonný zástupce dítěte, žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školní 

jídelny. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. Zákonný zástupce dítěte, žáka je 

povinen řídit se vnitřním řádem a další vnitřní předpisy školní jídelny a respektovat je. 

 

   Práva a povinnosti zaměstnanců školy 

• všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád a další vnitřní předpisy školní 

jídelny.  

• v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví dětí a žáků jsou povinni se pravidelně účastnit 

školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat 

veškeré zásady bezpečnosti.  

• všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat práva dítěte, žákova práva 

a dbají na jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností.  

• všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout dítěti, žákovi pomoc a ochranu v 

případě, že jsou o to dítětem, žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

 

   Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní jídelně 

• všichni pracovníci školy, školní jídelny, děti a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o 

vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

• všichni pracovníci školy, školní jídelny, děti a žáci školy dbají o dodržování základních 

společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  

• všichni pracovníci školy, školní jídelny a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve 

všech prostorách školní jídelny. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky 

žáka vůči pracovníkům školy, školní jídelny nebo vůči ostatním žákům se považují za 

zvláště závažné porušení povinností stanovených školským zákonem. Vedení školy z 

takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy (Zákoník práce) 

a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona (§ 31). 

 

3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny 

 

    Stravné 

• pokud je žák přítomen, má právo na odběr jídla za úhradu potravinové normy 

• stravné se platí bezhotovostně převodem na účet Základní školy a Mateřské školy do  15. 

dne v měsíci zálohou ve výši MŠ = 950,- Kč (stravné) + 250,-Kč (školné), ZŠ = 700,- Kč 

•  ve výjimečných případech je možno platit hotově vedoucí školní jídelny 

• včasné nezaplacení stravného může být důvodem k ukončení stravování ve ŠJ 

• vyúčtování stravného se provádí 1x za 6 měsíců 

• rozdíly se vyplácejí bezhotovostně 
 

   Výše stravného 

• finanční limity na nákup potravin jsou upraveny „Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.“ 

podle věkové skupiny strávníků a výše záloh je stanovena dle aktuální potravinové normy 

 

Mateřská škola - celodenní 43,- Kč 

Mateřská škola – celodenní  
(odklad školní docházky) 

48,- Kč 

Mateřská škola - dopolední 34,- Kč 



Žáci - 1. - 4. ročník 29,- Kč 

Žáci - 5. ročník 31,- Kč 

Dospělí 31,- Kč 

 
   Výdej obědů 
 

výdej do jídlonosičů (v případě 1. dne nemoci) 11:00 – 11:15 hod. 

výdej do MŠ - oběd 11:45 hod. 

výdej do MŠ - přesnídávka  8:45 hod. 

výdej do MŠ - odpolední svačina 14:15 hod 

výdej do ZŠ 11:30 – 12:25 hod 

 

• pitný režim je zajištěn po celý den 

• vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti, 

výjimkou je např. samostatně zabalená müsli tyčinka, celé jablko, banán 

• zákaz donášení vlastních potravin do MŠ 

 

   Dietní stravování 

• pokud stravování dítěte vyžaduje ze zdravotních důvodů určité odlišnosti, musí rodič 

doložit potvrzení od pediatra a domluvit se na dalším postupu stravování s vedoucí ŠJ.  

 

   Přihlášky a odhlášky 

• ve dnech vyučování a provozu MŠ jsou přihlášeni všichni žáci a děti 

• plánovanou nepřítomnost je třeba odhlásit den předem do 12:00 hod. na tel. č. 

777 437 909 

• v případě náhlé nepřítomnosti strávníka je možnost 1. den odnést oběd v jídlonosiči 

ve vyhrazeném čase 

• od druhého dne nepřítomnosti je povinností rodičů odhlásit stravu 

• v případě neodhlášení hradí cenu oběda včetně režijních nákladů 

 
   Prázdniny a ředitelské volno 

• obědy jsou odhlášeny pro všechny strávníky 

• pokud je schválen provoz pro MŠ, je třeba stravu přihlásit, v MŠ se hradí výše potravinové 
normy 

• neodhlášená strava v případě nepřítomnosti je účtována 

• žáci, kteří budou přihlášeni o prázdninách do školní družiny, platí plnou cenu oběda, tzn. 
potravinovou normu včetně režijních nákladů 

 
   Dozor 

• dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozpisu dozorů 

• v mateřské škole zajišťují dohled učitelky MŠ 

• je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a společenského chování 

• strávníci se chovají ukázněně a vědomě neničí zařízení ŠJ a nevynáší ho ven 

• do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují 
 
   Úklid 

• úklid po skončení provozu provádí školnice základní školy 

• běžný úklid v provozní době provádí pracovnice kuchyně (stravou znečištěný stůl, podlaha, 
rozbitý talíř,…) na požádání strávníků či dozoru 

• zaměstnanci ŠJ využívají vlastní sociální zařízení 

• strávníci používají sociální zařízení, které náleží k mateřské a základní škole 
 



    Jídelní lístek 

• jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do školní jídelny a na 
společné informační platformě - padlety 

• sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a plněním spotřebního koše 
vybraných potravin dle přílohy č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb. 

 
4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků před sociálně patologickými jevy 
    a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

• všechny osoby účastné na stravování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a 
ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a 
evakuačním plánem budov 

• žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví, zdraví a života svých spolužáků, 
neprodleně informovat pedagogický dohled, pracovníka školní jídelny nebo jinou dospělou 
osobu o zranění, úrazu, fyzickém napadení, nebo jiné formě útisku vlastní osoby, nebo jiné 
osoby, jichž byl přítomen. 

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školní jídelny je zakázáno kouřit. Porušení zákazu 
kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení 
vnitřního řádu.  

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školní jídelny je zakázáno užívat alkohol, omamné 
a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školní jídelny vstupovat. 
Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení vnitřního řádu.  

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školní je zakázáno distribuovat omamné a 
psychotropní látky nebo s nimi jinak manipulovat. Porušení tohoto nařízení je porušením 
trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.  

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školní jídelny je zakázáno používat zbraně, 
výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor 
přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení vnitřního řádu. 

• ve všech prostorách školní jídelny se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění 
požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.  

• pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. 

• žákům je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vyhazování 
různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken.  

• žákům se nedoporučuje přinášet do školní jídelny hodnotné předměty a větší obnosy peněz 
z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu školní jídelna nezodpovídá. Peníze (větší 
obnos) a cenné věci je nutné uložit u třídního učitele nebo v kanceláři školy. Za zcizené a 
poškozené věci zodpovídá školní jídelna jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu 
určeném. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen okamžitě informovat pedagogický 
dohled, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu. Každý úraz či 
nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dohlížejícímu, případně jinému učiteli nebo 
pracovníkovi školní jídelny. 

 
5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 
 

• žáci mají právo používat zařízení školní jídelny.  

• jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školní jídelny  

• žáci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením školní jídelny. Jejich poškození mají 
povinnost ihned hlásit učiteli nebo pracovníkovi školní jídelny.  

• žáci i zaměstnanci školní jídelny a výdejny mají za povinnost udržovat vnitřní i vnější 
prostory školní jídelny a výdejny v čistotě a pořádku, chránit majetek školní jídelny před 
poškozením.  

• žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku 
nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo 
jeho zákonný zástupce školní jídelně v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního 
majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i 



tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení 
způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou. 

 
6. Závěrečná ustanovení 
 

• vnitřní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 
pracovníky školy  

• změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost.  

• vnitřní řád je zveřejněn na přístupném místě ve školní jídelně, webových stránkách školy. 

• prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci a zaměstnanci školy a informováni o 
jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků. 

 
 
Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 01. 09. 2017 
 
 
 
Schválila:  Mgr. Eva Klecandrová                            Zpracovala: Markéta Kundrátová 

ředitelka školy                                                        vedoucí školní jídelny 
 

                  …………………………                                                  ………………………….. 
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