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Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové 

Vnitřní řád školní jídelny 

 
Vyplývá ze: 

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- platných hygienických předpisů 

Platné vyhlášky, hygienické předpisy a školský zákon jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ. 

 

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných 

potravin. 

Školní jídelna nabízí na výběr dvě hlavní jídla, v současné době nezajišťuje dietní stravování. 

 

Výdejní doba obědů: 

 

pondělí  -  pátek 11:00 – 13:20 hod 

Výdej pro žáky:                   11:30 -  12:00 hod    12:20  - 12:45   13:10 – 13:20 

Výdej do jídlonosičů:          11:00 – 11:30 hod    12:00  - 12:20   12:45 -  13:10 

Výdej cizím strávníkům:     11:00 – 11:30 hod    12:00  - 12:20   12:45 -  13:10 

První a poslední den školního roku  je výdej pro žáky:        11:30 -  12:00   12:20 -  12:45  

                                                                                        

Zákaz výdeje stravy do SKLENĚNÝCH nádob! Mimo určenou dobu pro výdej do 

jídlonosičů podle hygienických předpisů :  NESMÍ A NEBUDE  OBĚD VYDÁN !!! 

 

 

Pouze první den nemoci/neplánované nepřítomnosti strávníka je možné, aby zástupce 

strávníka (rodiče, prarodiče, sourozenci apod.) odebral jídlo do jídlonosiče (11:00 – 11:30 

hodin) za dotovanou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole lze odebírat jídlo jen 

za plnou cenu (potraviny, mzdové a věcné náklady). 

V době prázdnin a ředitelského volna se žáci mohou stravovat pouze za plnou cenu obědů. 

Cizím strávníkům je určena doba a vyhrazen prostor pro konzumaci jídla. 

Pokud má zaměstnanec zájem odebírat obědy v době omluvené nepřítomnosti v práci, hradí 

plnou cenu obědů. 

 

Oběd je vydán po předložení identifikačního media.  

Při zapomenutí identifikačního media se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ, kde dostane 

náhradní stravenku. 

Při ztrátě identifikačního media si musí každý koupit nové identifikační medium. 

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada. 

 

Cena jídel je určena dle věku strávníka, kterého dosáhne ve školním roce (září až srpen), 

v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
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Příjem přihlášek a odhlášek 

 

Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním přihlášky ke stravování a zakoupením 

identifikačního media. Objednávky, výběr ze dvou jídel, výdej a kontrola obědů je prováděna 

identifikačním mediem u vedoucí ve školní jídelně. Objednávky lze provést též přes internet – 

www.zs.mestosmirice.cz (Školní jídelna / Objednávání obědů) nebo www.strava.cz  číslo 

zařízení 4527 

Ve dnech kdy se strávník nechce stravovat, musí si sám oběd odhlásit. 

Oběd možno odhlásit na ten den ráno do 6:30 nebo přihlásit minimálně 3 dny předem 

do 12:30 hodin (ve výjimečných případech den předem do 12:30 hodin u vedoucí ŠJ). 

Obědy se automaticky přihlašují všem strávníkům od 1. září a následně od 1. dne 

každého měsíce, a to volba č.1!!! 

Školní prázdniny a ředitelské volno jsou trvale odhlášeny pro všechny žáky a učitele 

školy. Ostatním strávníkům je i v této době oběd automaticky přihlášen. 

Stravné se platí na účet školní jídelny: 35 – 1085073309/0800  

Variabilní symbol - rodné číslo žáka pozadu: RRMMDD01 (výjimečně 02-dle přidělení ŠJ) 

Důchodcům je povolena platba v hotovosti, poslední týden v měsíci. 

Peníze za odhlášenou stravu se převádí do dalšího měsíce (roku) po celou dobu docházky do 

ZŠ. Při ukončení školní docházky lze peníze vyzvednout osobně. Pokud by stav konta 

neodpovídal minimálně ceně jednoho oběda – oběd je automaticky odhlášen. 

 

Chování strávníků ve školní jídelně. 

1) Po skončení výuky odvádí vyučující žáky do školní jídelny. 

2) Žáci podle pokynů dozoru spořádaně vstupují do objektu školní jídelny pro ně 

určeným vchodem, odloží si tašky do regálů, v umývárně provedou očistu rukou. 

3) V zástupu se shromáždí před vstupem do jídelny. 

4) Žáci, kteří docházejí do jídelny z jiných škol, odloží své tašky a svršky na předem 

určených místech v šatně. 

5) Žáci ŠD při vstupu do jídelny zasedají k vyhrazeným stolům a řídí se pokyny 

vychovatelky. 

6) Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného 

stolování, aby neohrozili ostatní strávníky. 

7) Pro jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího učitele. Použité nádobí uklidí na 

určené místo. 

8) Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a nedělají jiné činnosti, které by 

mohly způsobit nebezpečí pádu. 

9) Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků. Dozor dbá nad bezpečností 

stravujících se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy (vylitá polévka, nápoj apod.), 

učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo ke zranění procházejících žáků.  

10) Dojde-li k poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost 

vedoucí školní jídelny a žákovi poskytne první pomoc. Provede zápis do příslušné 

knihy úrazů a oznámí úraz řediteli školy. 
11)  V odůvodněných případech může žák požádat dozírajícího pedagoga o přednostní výdej jídla. 

12)  Školní jídelna je součástí školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená 

ve školním řádu. 

13) Žák se řídí pokyny zaměstnance, který provádí dohled ve školní jídelně a zaměstnanců 

školní jídelny. 

14) Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo 

zástupci, který v případě nemoci strávníka může oběd vyzvednout. Ostatním osobám  

http://www.zs.mestosmirice.cz/
http://www.strava.cz/
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15) je z hygienických důvodů vstup zakázán nebo omezen jen na nejnutnější míru (jednání 

v kanceláři jídelny apod.) 

16) Pečovatelský dům -  Metodika v souladu s předpisem 137/2004  

Tepelná úprava pokrmů a její dovaření je stanovený čas 10:00 a poté se nabírají obědy 

pro klienty do jídlonosičů. Čas je orientační (dle obtížnosti, druhů jídel a stav 

zaměstnanců). Takto vydané pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě, ale nejdéle do 

14:00h.téhož dne 

 

 

COVID -19 – OPATŘENÍ  - v této době neplatí nařízení !!!!!!! 

 

1) Samostatný sektor pro stravování cizích strávníků  

2) Samostatný úsek pro uložení jídlonosičů 

3) Dezinfekce při vchodu do ŠJ 

4) Dezinfekce při vchodu ze ZŠ do ŠJ 

5) Zákaz samoobslužného výdeje:  příborů, nápojů, ovoce a zeleniny 

6) Přísný zákaz cizím strávníkům procházení po ŠJ do ZŠ 

7)  Zákaz výdeje do jídlonosičů během vydávání obědů žákům ZŠ !!! 

 

 

 CENY STRAVNÉHO OD    01.09.2022 

 

 ZŠ  6-10 let          39,-  kč 

 ZŠ  11-14 let        41,-  kč 

 ZŠ  15 a více        43,  -kč 

 CIZÍ strávníci   100,-  kč 

 NOVÝ ČIP        130,-kč 
           

 

 

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí jídelny na tel. čísle  

734449427  nebo email: hazova@zssmirice.cz 

 

BOZ v době stravování zajišťují zaměstnanci školy dle stanoveného rozpisu. 

 

Vnitřní řád ŠJ je vyvěšen společně s jídelním lístkem ve vstupní části ŠJ a na stránkách školy. 

Strávníci a zákonní zástupci nezletilých žáků byli s vnitřním řádem ŠJ seznámeni při předání 

přihlášky ke stravování. 

 

 

 

Sestavila: ILONA HAŽOVÁ   

Vedoucí ŠJ   

                                                                                      Ředitel ZŠ:    Kopecký Roman 

Ve Smiřicích 01. 09.2022 


