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Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 

 

I. Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30 a §119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na 

základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou č. 602/2006 Sb. o 

hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou č. 84/2005 Sb.o nákladech 

na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích a zákona 

č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici.  

 

II. Základní údaje 

 

Telefon: 739 630 517 (kancelář hospodářky školy) 

E-mail:   ticha@riegrovka.cz 

IZO: 150 078 102 

IČO: 493 28 263 

Kapacita školní výdejny: 330 stravovaných 

 
 

III. Poskytované služby 

 

Na základní škole je v provozu školní jídelna – výdejna (dále jen výdejna), zařazená 

do sítě škol a definovaná ve zřizovací listině ze dne 14. 12. 2005,  která poskytuje 

stravování na základě zákona č.561/2004 Sb., §119,122 a vyhlášky č.107/2005 Sb. 

žákům v době jejich pobytu ve škole, školském zařízení, a vlastním zaměstnancům. 

Výdejna zajišťuje výdej obědů.  

Obědy se na základní školu dovážejí z Internátní školní jídelny M. Horákové 467/14, 

Svitavy (IŠJ), převoz probíhá v souladu s platnou legislativou, zejména pak se 

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dle systému kritických bodů  

HACCP. 

 

IV. Práva a povinnosti žáků-strávníků a jejich zákonných zástupců 

 

Práva: 

 Každý žák má právo stravovat se ve školní výdejně dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. 

 Každý strávník má právo na kvalitní a vyváženou stravu. 

 Strávník má právo na zajištění bezpečnosti a zdraví a na ochranu před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 

 Žáci mají právo na určenou velikost porce, na nedojedení své porce. Žáci jsou 

zároveň vedeni k tomu, aby jídlem neplýtvali a svou porci snědli. 

 Každý žák má právo na dotovaný školní oběd pouze v případě, že je přítomen ve 

škole nebo školském zařízení. První den neplánované nepřítomnosti si lze stravu 

vyzvednout, další dny si musí stravu odhlásit, a pokud tak neučiní, bude mu 

účtována cena stravy včetně režií i v  případě, že oběd nevyzvedne /propadne/. 

 Zákonný zástupce má právo na informovanost týkající se provozu výdejny (viz 

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny). 



 Zákonný zástupce má právo na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, 

suroviny, postup výroby – viz jídelní lístek a použité receptury). 

 Zákonný zástupce má právo se v případě pochybností obrátit na statutární orgán – 

ředitele, na zřizovatele, KHS, ČŠI.  

 

Povinnosti: 

 

 Strávník má za povinnost dodržovat řád a další pokyny pracovníků školní jídelny – 

výdejny a dozor konajících osob, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu 

s hygienickými a společenskými pravidly stolování. 

 Strávník má povinnost vstupovat do prostor výdejny v přezůvkách a bez aktovky a 

svrchního oblečení. 

 Strávník má povinnost umožnit plynulý chod výdeje obědů, včas bez prodlev 

odejít z prostor výdejny.  

 Strávník má povinnost po sobě odnést použité nádobí, u okénka jej předat, uklidit 

po sobě místo u stolu a zasunout po sobě židli.  

 Strávník má za povinnost neplýtvat potravinami. 

 Strávník se chová tak, aby neprojevoval diskriminaci, nepřátelství a násilí vůči 

žádné skupině či jednotlivci. 

 Zákonný zástupce má za povinnost hradit včas stravné a v určené výši, dodržovat 

vnitřní řád školní jídelny – výdejny. 

 Zákonný zástupce má za povinnost neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí 

vůči žádné skupině či jednotlivci.  

 

V. Provoz a vnitřní režim jídelny - výdejny 

 

 Školní výdejna v budově školy je v provozu v pracovní dny od 11.40 do 14.00 hod  

Ve výjimečných případech (např. při technických či organizačních potížích), je 

jídlo vydáváno přímo v IŠJ.  

 Jídelníček je vyvěšen u výdejny a rovněž u výdejního okénka.  

 Odložení tašek v regálu před školní výdejnou, svrchního oblečení ve výjimečných 

případech na věšáku ve školní jídelně (běžně si žáci musí nechávat svrchní ošacení 

zamčené v šatních skříňkách). Vstup do školní výdejny pouze v přezůvkách. 

 Žáci se postaví ve výdejně ukázněně do řady a postupně si berou tácy, s kterými 

slušně zacházejí, a čekají na vydání jídla. Po celou dobu v jídelně zachovávají žáci 

pravidla slušného chování, nepokřikují, komunikují tiše a při jídle dodržují 

pravidla slušného stolování. Před vlastním jídlem dbají na osobní hygienu. 

 Při pohybu ve výdejně se žáci chovají ukázněně, neběhají, chovají se ohleduplně 

k sobě navzájem a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí 

pádu nebo znehodnocení stravy.  

 Jídlo a nápoje strávníci zásadně konzumují u stolu vsedě. Jídlo je zcela 

konzumováno v prostorách výdejny, neodnáší se do prostor budovy školy 

(výjimku tvoří např. kusové ovoce, přídavky ve formě tyčinek, balených potravin 

apod., které jsou k přenosu vhodné). 

 

 V kanceláři IŠJ zákonní zástupci žáků odběr obědů přihlašují i odhlašují, 

domlouvají způsob úhrady stravného (hotově, bezhotovostně) a zakoupí čip /105,- 

Kč/, který je nutný k identifikaci strávníka a odebírání stravy.  

 



 Cena stravy: 

strávníci 7-10 let  25,00 Kč  42,00 Kč vč. režií 

strávníci 11 – 15 let 27,00 Kč  44,00 Kč vč. režií 

strávníci nad 15 let 28,00 Kč  45,00 Kč vč. režií 

 

 V případě ztráty nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit čip nový.    

Identifikační čipy slouží k odebírání stravy, možnosti odhlášení, případně výběru 

jídla den předem od 11.30 – 13.45 hod. prostřednictvím terminálu u školní 

výdejny, nebo prostřednictvím internetových stránek IŠJ (přihlašovací údaje 

obdrží strávník v kanceláři IŠJ).  

 Jídlo do jídlonosičů je rodičům nemocných dětí vydáváno v době od 11.40 - 12.30 

hod. bočním vstupem do výdejny – s jídlonosiči není dovoleno vstupovat do 

prostor školní výdejny.  Do jídlonosičů se vydává jídlo pouze první den nemoci za 

dotovanou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole je nutné oběd 

odhlásit. Pokud tak není učiněno, je účtována cena oběda v celkové výši nákladů 

na oběd (včetně režijních). Žáci v době nemoci nesmí výdejnu navštěvovat. 

 Neodhlášený a neodebraný oběd je rovněž účtován. 

 Jídlo do jídlonosičů se smí zaměstnancům školy vydávat pouze ve výjimečných 

případech.  

 Zapomene-li výjimečně strávník čip, je třeba toto nahlásit kuchařce, která si 

provede kontrolu objednané stravy.  

 Úklid po skončení provozní doby zajišťují zaměstnanci výdejny. Pokud je místnost 

školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy 

zajistit úklid. 

 

 

VI. Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a 

pracovníky školy 

 

 

 Vyučující poslední hodiny odvádí žáky ke školní výdejně, kde si žáci odloží 

aktovky do regálů a počkají na výdej oběda. Vstup do výdejny usměrňuje dozor 

konající osoba, pokud se netvoří čekací fronta, žák vstupuje do výdejny sám.  

 Žáci, kteří navštěvují školní družinu, přicházejí ke stravování s vychovatelkami, 

popř. asistentkami.  

 Dohled konající osoby zajišťují, aby se strávníci ve výdejně chovali slušně, 

pozdravili při vstupu, respektovali pokyny zaměstnankyň výdejny. 

 Strávníci i zákonní zástupci dodržují pokyny dohled konajících osob.  

 

 

VII. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství a násilí 

 

 Dohled ve školní výdejně obědů zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně 

jiní pověření zaměstnanci školy. Rozvrh dohledu je vyvěšen na dveřích školní 

výdejny. 

Dohled sleduje a reguluje slušné chování žáků po příchodu do výdejny, při 

stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. 



 Dohlížející dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Sleduje jejich pohyb po 

výdejně (neběhají, nestrkají se apod.). Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá 

polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo 

k uklouznutí procházejících žáků. Zajistí úklid podlahy a odstranění nepořádku.   

 Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví, poskytne žákovi první pomoc, 

provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy, popř. 

zástupci ředitele. 

 Sleduje reakce dětí na množství a kvalitu jídla (teplotu, chuť, vzhled, množství soli 

a koření,..),v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení 

o převážení porce a připomínky nahlásit vedení školy. Velikost porcí lze zjistit 

převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,..) a výsledek zapsat do 

přehledu měření teploty stravy.  

 Sleduje dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího 

zařízení – prac. pláště, pokrývky hlavy, rukavice, apod. Sledují čistotu vydávaného 

nádobí, příborů, táců a informují o nedostatcích personál výdejny. 

 Zamezuje vstupu osob, které se zde nestravují, do výdejny. Směřuje osoby 

s jídlonosiči k bočnímu vchodu výdejny. 

 Reguluje osvětlení a větrání. 

 Upozorňuje na zasunování židlí při odchodu žáků.  

 Pomáhá případně malým dětem a prochází mezi stoly.  

 Zajišťuje, aby mezi strávníky nedocházelo k projevům diskriminace, násilí a 

projevům sociálně patologickým.  

 

 

VIII. Podmínky zacházejí s majetkem školní jídelny ze strany žáků 

  

 Žáci se chovají ve školní výdejně tak, aby nedocházelo k poškození majetku.  

 Na židličkách se nehoupají (i kvůli své vlastní bezpečnosti), u stolu sedí v klidu, 

aby neshodili talíře a jiné nádobí s jídlem a nápoji.   

 Talíře a další nádobí nesmějí strávníci z jídelny odnášet.  

 S nádobou na nápoje manipulují strávníci ohleduplně, aby nedošlo k jejímu 

poškození. 

 

S Vnitřním řádem školní jídelny – výdejny jsou strávníci, v případě žáků jejich 

zákonní zástupci, seznámeni vyvěšením ve škole, na webových stránkách školy. 

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto řádu.  

 

 

 Tímto se ruší platnost provozního řádu ze dne 28. 8. 2006   

            Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017 

Ve Svitavách dne 27. 6. 2017     

  

              

     Mgr. Milena Baťková 

                                              ředitelka školy 

           

 

 

 



Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 

Dodatek č. 1  

 

 

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně:   

 

 Cena stravy: 

strávníci 7 - 10 let  25,00 Kč  43,00 Kč vč. režií 

strávníci 11 – 15 let 27,00 Kč  45,00 Kč vč. režií 

strávníci nad 15 let 28,00 Kč  46,00 Kč vč. režií 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách dne 27. 8. 2019     

  

              

     Mgr. Milena Baťková 

                                              ředitelka školy 

           

 


