
Vnitřní řád školní jídelny  

Číslo jednací 283/2021, vydáno dne 26.08.2021, účinnost od 01.09.2021      

Nahrazuje provozní řád školní jídelny č.j.1/2013 ze dne 10.06.2013  

 

Vnitřní  řád vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a 

z vyhlášky č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění. 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Školní jídelna je součástí Základní školy v Blatnici. 

2. Školní jídelna poskytuje obědy žákům základní školy a  jejím zaměstnancům. 

3. 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 13.00 do 13.30 

hodin, pouze do vlastních přinesených nádob, u dveří vchodu ze dvora.                                   

4.Strávník je povinen seznámit se s vnitřním  řádem školní jídelny a dodržovat ho. 

 

II. Přihlášení a odhlášení stravování, placení obědů 

1. Přihlášky ke stravování přijímá vedoucí školní jídelny v  pracovních dnech. Vedoucí ŠJ 

podá zájemcům informace o ceně obědů a o způsobu placení. 

2.Žák má nárok na dotovaný oběd, pokud byl ten den přítomen na vyučování.  

3. Zaplacený oběd lze odhlásit  den předem nebo výjimečně nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.  

Odhlásit lze osobně či telefonicky na tel. 725 583 093, 377 321 781 nebo na e-mail 

jidelna@zsblatnice.cz. 

4. Pokud žák onemocní, může si zákonný zástupce žáka 1. den nemoci  oběd vyzvednout do 

vlastních nádob v době od 11.00 do 11.30 hodin ve školní jídelně (vchod ze dvora). V době 

nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny. Pokud tak není učiněno, je zákonný zástupce 

povinen uhradit za takto neodhlášený oběd režijní náklad 37,-Kč/oběd. 

5. Obědy se platí předem, a to nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Pokud  oběd 

není  v den odběru zaplacen,  nemůže být strávníkovi vydán.  

6. Uhrazené a neprojedené obědy jsou strávníkovi odečítány ze stravného. Např. při sepsání 

složenky na březen se odečítá uhrazené a neprojedené stravné z ledna. 

  

III. Práva a povinnosti strávníka 

Po přihlášení ke stravování ve školní jídelně a po přijetí platby za stravování, má strávník 

nárok na oběd. Obědy jsou vydávány pro žáky a zaměstnance od 11.30 do 14.00 hodin ve 

školní jídelně. 

 

 



 IV. Organizace 

1. Všichni žáci  chodí do školní jídelny přezutí. 

2. Při čekání na jídlo zachovávají žáci klid a dodržují pravidla slušného chování. 

3. Pro jídlo si žáci  chodí po třídách na pokyn dohlížejícího pedagoga a dodržují jeho pokyny. 

4. Žáci jsou během oběda povinni dodržovat pravidla společenského chování, chovat se a 

vystupovat slušně. 

5. Z  hygienických důvodů a pro zajištění pořádku a bezpečnosti musí strávníci v jídelně 

 používat tác. 

6. Jídlo a nápoje konzumují strávníci ve školní jídelně u stolu vsedě. 

7. Použité nádobí a příbory strávníci ukládají na určené místo. Je zakázáno úmyslně 

poškozovat vybavení školní jídelny, nádobí, příbory a tácy. Za úmyslné  poškození může 

vedoucí školní jídelny požadovat náhradu. 

8. Utírání stolů po dobu vydávání oběda zajišťuje pracovnice školní jídelny. Také úklid stolů 

po vydání obědů provádí pracovnice školní jídelny. V případě, že žák rozbije nádobí, zajišťuje 

úklid střepů a podlahy uklízečka nebo pracovnice školní jídelny. 

 

V. Dohled ve školní jídelně 

1. Pedagogický dohled v jídelně organizuje příchod žáků do školní jídelny. 

2. Dohlíží na slušné a společenské chování a stolování žáků. Dbá na bezpečnost strávníků. 

Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní taková opatření, aby nedošlo k úrazu. 

3. Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení. Střídají se ve školní jídelně 

podle rozpisu. 

4. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, poskytne zraněnému první pomoc. Zapíše úraz do knihy 

úrazů. 

 

VI. Stravování zaměstnanců 

1. Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č.84/2005 Sb. v platném znění. 

2. Organizace poskytuje strávníkům-zaměstnancům jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu 

během pracovního dne, pokud odpracovaná doba činí alespoň 3 hodiny. 

3. V době nemoci  a nepřítomnosti na pracovišti je strávník povinen si oběd odhlásit a to 

nejpozději do 8,00 hodin téhož dne. Pokud tak neučiní, bude mu naúčtována režie 62,- Kč. 

4. Výše ceny oběda pro zaměstnance je stanovena s ohledem na normativ potravin  stravovací 

skupiny a v souladu se zásadami pro čerpání prostředků FKSP na oběd zaměstnance. 

  

 

 

 

 

 

 

 



VII. Dietní stravování 

Od 1. 9. 2017 dle novely vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování  je umožněna jídelnám 

realizace dietního stravování. Provozovatel stravovacích služeb lze poskytnout dietní 

stravování dle receptury schválené : 

a) nutričním terapeutem 

b) lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru 

1 praktické lékařství pro děti a dorost, 

2 dětské lékařství, 

3 vnitřní lékařství, 

4 všeobecné praktické lékařství, 

5 endokrinologie a diabetologie, nebo 

6 gastroenterologie, nebo 

c ) lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru 

1 hygiena dětí a dorostu, 

2 hygiena výživy a předmětů běžného užívání, 

3 dětská endokrinologie a diabetologii, nebo 

4 dětská gastroenterologie a hepatologie. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Dojde-li k závažnému porušení  Provozního řádu školní jídelny ZŠ, lze strávníka z dalšího 

stravování vyloučit. Za závažné porušení  Provozního řádu je považováno nezaplacení oběda, 

ale i porušování zásad slušného chování a vystupování. 

2. Jídelníček školní jídelny je zveřejňován  na nástěnce v jídelně, kde je vystaven i seznam 

alergenů spolu s minimální normou množství pro oběd skupin strávníků. Tyto informace jsou 

vystaveny na webových stránkách školy (www.zsblatnice.cz). Změna jídelníčku je vyhrazena. 

3. Strávníci a zákonní zástupci žáků  stravujících se ve školní jídelně,  mají právo dávat 

podněty a připomínky týkající se stravování ve školní jídelně prostřednictvím schránky důvěry 

ve škole, na třídních schůzkách nebo u vedoucí školní jídelny. 

    

    Vendula Karasová                                               Mgr. Lenny Dianová, MBA 

Vedoucí školní jídelny                                                     Ředitelka školy 

 

   



Základní škola Blatnice 

 

CENA OBĚDA 

  

Strávníci 7 - 10 let 

Cena oběda              28,- Kč  z toho potraviny      28,- Kč 

  

Strávníci  11 – 14 let 

Cena oběda               30,- Kč   z toho potraviny     30,- Kč 

  

Strávníci 15 a více 

Cena oběda               32,- Kč z toho potraviny        32,- Kč 

  

Strávníci – zaměstnanci 

Cena oběda                32,- Kč z toho potraviny      32,- Kč 

Cena je ponížena o příspěvek   FKSP 

  

 

V Blatnici dne  

 

Vendula Karasová                                              Mgr. Lenny Dianová, MBA 

Vedoucí školní jídelny                                             Ředitelka školy 


