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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Činnost školní jídelny upravují následující předpisy:

zákon  č.  561/2004  Sb., o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

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

vyhláška č.17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhláškač.84/2005  Sb., o  nákladech  na  závodní  stravování  a  jejich  úhradě  v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávními celky, v platném znění

vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

vyhláška  č.  410/2005  Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  prostory  a  provoz  zařízení  a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže,

vyhláška č. 282/2016 Sb.  o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze
nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  

nařízení Evropského parlamentu č.852/2004 o hygieně potravin.

Organizace provozu školního stravování

Školní jídelna poskytuje podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů za
úplatu

a) stravování žáků, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování
b) stravování žáků, podle vyhlášky č. 17/ 2015 Sb., dietní stravování
c)  stravování  zaměstnanců,  podle  vyhlášky  č.  84/2005  Sb.,  o  nákladech  na  závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
d) stravovací služby pro další osoby

Školní  jídelna  nabízí  žákům a zaměstnancům školy dopolední  svačiny,  které  se  vydávají  ve
školní jídelně v době od 8.40 do 8.50 hodin. Cena svačiny 12,- Kč.
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I. Všeobecná ustanovení

Školní  stravování  je  služba organizovaná a  dotovaná státem a stát  proto pro něho stanovuje
poměrně  přesná  pravidla.  Obecné  zmínky  jsou  ve  školském  zákoně  č.  561/2004  a  také  ve
Vyhlášce  č.  463/2011,  kterou se mění  vyhláška  č.  107/2005 o školním stravování,  ve  znění
vyhlášky č. 107/2008 Sb. Tato vyhláška upravuje spotřebu potravin, která odpovídá měsíčnímu
průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a
volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin
lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Sledované potraviny jsou:  maso, ryby, mléko, mléčné
výrobky,  tuky,  cukry,  ovoce,  zelenina,  brambory  a  luštěniny-  tzv.  spotřební  koš.  Další
předpis, který koriguje školní stravování je vyhláška 137/2004 obsahující hygienická pravidla,
kterými se musí jídelna řídit. 

Vyhláška č.463/2011 upravuje hranici finančních limitů na nákup potravin, tudíž cenu, kterou 
strávník zaplatí za oběd. Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a jako doplněk je salát, 
ovoce nebo dezert.  

Žáci do 6 let 14,- až 25,- Kč/ oběd

Žáci ve věku   7 – 10 let 16,- až 32,- Kč/ oběd

Žáci ve věku 11 – 14 let 19,- až 34,- Kč/ oběd

Žáci ve věku 15 a více let 20,- až 37,- Kč/ oběd

Cena stravného v naší jídelně je od 1. 10. 2017 stanovena na: 

Žáci ve věku   6 – 10 let 25,- Kč / oběd

Žáci ve věku 11 – 14 let 27,- Kč / oběd

Žáci ve věku 15 a více let 29,- Kč / oběd

Cizí strávníci 57,- Kč/ oběd

Podle  těchto  věkových skupin  se propočítávají  výživové normy,  terminál  jednotlivé  skupiny
rozlišuje.

1. Přihlášení ke stravování

Strávníci se přihlašují ke stravování na tiskopise „Přihláška ke stravování“ a složením zálohy na
pronájem elektronického čipu za  150,- Kč. Podmínkou stravování je včasná úhrada úplaty za
odebrané obědy. Stravné je inkasováno vždy k 18tému předcházejícího měsíce.

Pro každého nového strávníka to znamená zadat si v peněžním ústavu  souhlas s inkasem za
stravné. 

Číslo účtu uvádějte: v České spořitelně 0100115411/0800
v ostatních bankách 255400348/0300
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Potvrzení  o  zadání  souhlasu  s inkasem předloží  strávník  společně  s přihláškou  do  kanceláře
školní jídelny.
V případě,  že  stravné  není  uhrazeno  do  1.v  měsíci,  je  strávníkovi  zablokován  výdej  obědů.
Kontrolu si můžete provést také přes stránky školy  www.3zshol.cz,  po přihlášení do aplikace
iCanteen . viz. kolonka „Kredit“. Pokud je částka v mínusu, je oběd zablokován.

2. Ukončení stravování

Strávník nebo zákonný zástupce žáka musí ohlásit ukončení stravování v kanceláři školní
jídelny,  protože přihlášení obědů na každý další měsíc a každý následující školní rok se děje
automaticky do doby,  pokud strávník  nezruší  stravování  a  nevrátí  čip.  Čip  musí  být  čistý  a
nepoškozený, peníze jsou vráceny strávníkovi na účet.

3. Odhlašování stravy, změna druhu jídla, ztráta čipu

Ve školní jídelně jsou připravovány dva druhy jídel. Každý strávník, který má zakoupený čip, je
ve dnech školního vyučování automaticky přihlášen na oběd č. 1. Pokud má zájem o objednání
jídla č 2, je nutné změnit volbu na terminálu nebo přes internetové objednávání stravy nejméně
dva dny dopředu.

V době mimořádných prázdnin, státních svátků a jiných volných dnů není strava přihlášena. Při
každé jiné plánované nepřítomnosti žáka ve škole si musí strávník odhlásit jídlo den dopředu do
14 hodin buď osobně v jídelně na terminálu, nebo u vedoucí školní jídelny telefonicky na číslo
573 503 159, 739 445 089, nebo přes internetové objednávání stravy.

Při výdeji se strávník musí prokázat čipem. Je nutné, aby rodiče dětem kontrolovali, zda jej nosí
do školy. S přiložením čipu ke čtecímu zařízení vyčkejte do doby, než odejde předešlý strávník. 

Ztrátu čipu je nutné nahlásit co nejdříve v kanceláři vedoucí školní jídelny, aby mohl být výdej
stravy zablokován a nemohlo dojít k odběru jinou osobou. Pokud není ztráta čipu nahlášena, jsou
obědy i nadále přihlášeny a strávník je povinen je uhradit. Pro další pokračování stravování po
ztrátě čipu je nutné zakoupit jej znovu.

II. Ustanovení pro jednotlivé skupiny strávníků

1. Stravování žáků

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd. Obědy podávané v rámci školního stravování
zkonzumují  strávníci  ve  školní  jídelně  s výjimkou  prvního  dne  neplánované  nepřítomnosti
strávníka ve škole, kdy je možné odebrat oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu potravin.  Od
druhého dne nemoci může strávník odebírat  oběd v hodnotě 57,-Kč,  ale tuto skutečnost  je
zákonný zástupce žáka povinen nahlásit vedoucí školní jídelny první den nemoci (osobně,
emailem,  telefonicky).  Pokud  o tuto  službu  nemá zájem,  musí  si  obědy  po dobu nemoci
odhlásit. 
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Školní stravování je realizováno ve třech výdejních dobách, podle rozvrhu hodin:

1. výdejní doba 11.45 – 12.35
2. výdejní doba 12.40 – 13.30
3. výdejní doba 13.30 – 14.00

Bezpečnost žáků a kultura stolování je zajištěna rozpisem dohledů pedagogických pracovníků
schváleným ředitelem školy.  Strávníci  jsou povinni chovat se v jídelně ohleduplně, v souladu
s bezpečnostními a hygienickými předpisy a společenskými pravidly při stolování. Připomínky
hlásí strávník vedoucí školní jídelny, případně pedagogickému dohledu.

2. Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci hradí u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o příspěvek
z FKSP. Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během
stanovené směny,  pokud jejich  přítomnost  v práci  během této  směny trvá  alespoň 3 hodiny.
Výdej stejných jídel pro zaměstnance může být uskutečněn časově i prostorově společně se žáky.
Pokud  zaměstnanec  neodpracuje  alespoň  3  hodiny  i  z důvodu  prvního  dne  pracovní
neschopnosti, nemůže organizace poskytnout jídlo za sníženou úhradu.

3. Stravovací služby pro další osoby

Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb se může uskutečňovat prostorově odděleně od
školního stravování.

Výdejní doba pro cizí strávníky a rodiče odebírající oběd v první den neplánované nepřítomnosti
žáka je 11.00 – 12.30 hodin u bočního vchodu  do školní jídelny (u rampy). Dodržujte výdejní
dobu, mimo uvedenou dobu je tento vchod uzavřen. 

Tento provozní řád nabývá účinnosti od 1. 10. 2018

V Holešově dne 30. 9. 2018

 Stanislava Gajdošová                        Mgr. Ivo Junášek
 vedoucí školní jídelny       ředitel školy
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