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Vnitřní řád školní jídelny 
 

Tento vnitřní řád byl vydán v souladu s § 30 školského zákona 561/2004 Sb. a vyplývá z těchto dalších  
dokumentů:  

 Vyhláška 137/2004 sbírky Min. zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby 

 Vyhláška 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

 Nařízení Evropského parlamentu a rady /ES/ č. 852/2004 o hygieně potravin. 
 

1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

Žáci 1.-3. tříd vyčkají příchodu určeného dozorujícího učitele, který jim přidělí místo ke 

stolování. (Pokud jim dá pokyn ke vstupu do jídelny jiný učitel, přebírá plnou odpovědnost za 
dozorujícího učitele do doby, než se tento dostaví).  Nejdříve žáci konzumují polévku. Pro hlavní jídlo 

odcházejí opět jedině na pokyn učitelského dozoru. 

 Žáky 4.-9. tříd dovede ke školní jídelně vyučující, který měl dané žáky poslední vyučovací hodinu 

před obědem. Žáci se řadí do fronty, jak přicházejí. Vezmou si tácy a příbory a u výdejního okénka si 
odeberou polévku i hlavní jídlo. S ním přejdou do jídelny.  

 Pití v jídelně je součástí oběda. Nápoje v jídelně tedy nelze požívat během přestávek, před či 

po tělesné výchově (k tomuto účelu je určena nabídka nápojů ve školním bufetu). 
K příchodu do školní jídelny (šaten), ani k odchodu ze školní jídelny (šaten) na vyučování nesmějí 

žáci používat boční schodiště! 

 

2. VYKONÁVÁNÍ DOHLEDU NAD STRAVUJÍCÍMI SE ŽÁKY, 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 
 

 po skončení dopoledního vyučování odvádí žáky do šatny vyučující poslední hodiny, dbá na 

klidné odložení tašek, seřadí žáky před školní jídelnou a předá je učiteli konajícímu zde 

dohled 
 žáci prvních tříd se usadí v „červené jídelně“ a čekají, až jim dospělí nalije polévku, po jejím 

snědení se na pokyn dohledu řadí před výdejním okénkem 

 žáci ostatních ročníků se řadí před výdejním okénkem, vezmou si tác s příborem a po 
„odčipnutí“ svého jídla si jej odnášejí na tácu do „červené“ nebo „modré“ jídelny, a to podle 

pokynů dohledu 

 při stolování jsou žáci tiší, ukáznění, dbají pokynů dohlížejících učitelů, vychovatelek, 

vedoucí školní jídelny a kuchařek 
 u stolu se zdržují pouze žáci, kteří mají řádně zakoupené obědy 

 jíst a pít nesmí žáci jinde než u svého stolu 

 po skončení oběda zastrčí židli, odnesou použité nádobí, do jídelny se již nevracejí, v šatně 
se obléknou a bez dalšího neopodstatněného prodlévání opouštějí v tichosti školu 

 



 V případě, že se žákovi udělá nevolno, postará se o něj dozorující učitel (dle rozvrhu dozorů) a 

zajistí další řešení (ošetření, přivolání lékaře, oznámení rodiči apod.). Po dobu nepřítomnosti 

dohlížejícího učitele přebírá dohled další přítomný pedagog. 

Dohled nad žáky může kromě pedagogického pracovníka vykonávat i jiná osoba 
v pracovněprávním vztahu ke škole, pokud to s ní bylo dohodnuto. 
 

 

3. PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ 
 

Přihlásit ke stravování se lze zaplacením stravného a zakoupením čipu (= zaevidováním 
v programu „Stravné“ u vedoucí školní jídelny). Pokud bude úhrada za obědy probíhat ze sporožirového 

nebo jiného účtu, je třeba nechat si tuto skutečnost potvrdit na přihlášce u svého peněžního ústavu. 

 

 

4. CENA OBĚDA 
 

žáci 7 až 10 let 23,- Kč   (cena ve výši stravovací normy) 

žáci 11 až 14 let 25,- Kč   (cena ve výši stravovací normy) 

žáci 15 a více let 26,- Kč   (cena ve výši stravovací normy) 

zaměstnanci 26,- Kč  

cizí strávníci 52,-  Kč 

 

 

 

5. VÝDEJ OBĚDŮ 
 

Obědy se vydávají od 11.00 do 13.45 hodin.  
 

Obědy do nádob a pro veřejnost se vydávají od 11.00 do 11.30, od 12.10 do 12.35, od 13.05 do 13.30 

hodin. 
 

Obědy pro žáky a zaměstnance školy se vydávají od 11:40 do 12:15, od 12:35 do 13:05 a od 13:30 do 

14:00. 
 

Čipy jsou zapůjčeny zálohově, v případě ztráty je vydán čip nový za poplatek 120 Kč. 
 

Strávníci ze strany veřejnosti chodí bočním vchodem, kde si odkládají oděvy a tašky. Na chodbě před 

výdejními okénky je umývadlo, kde si mohou strávníci omýt ruce. Při příchodu si strávník vezme tác, na 

který si uloží příbor a posouvá se k výdejnímu okénku, kde si na tác položí talíř s polévkou, a poté druhý 
chod, popřípadě ovoce atd., a odchází do jídelen. Po obědě tác s použitým nádobím odloží u okénka 

určeného k mytí nádobí. 

 
 

6. RŮZNÉ 
 

Zaevidováním v programu „Stravné“ je zákazník přihlášen ke stravování. Zároveň obdrží čip, 

který se před odebráním oběda přikládá ke snímači u výdejního pultu. Tím zároveň dojde k potvrzení 

odebrání stravy.  
Pokud jsou obědy placeny z jakéhokoliv účtu, jsou tyto stále přihlášeny a v případě potřeby je 

nutné je včas odhlásit (platba se provádí zpětně za uplynulý měsíc, odhlášené obědy jsou odečteny). 

Ve dnech, kdy neprobíhá výuka (např. prázdniny, volný den,…), jsou dětské obědy a obědy 
zaměstnanců školy automaticky odhlášeny, a proto je třeba oběd v případě zájmu přihlásit. Cenu obědů 

v tomto případě  tvoří stravovací norma, věcná a mzdová režie. Toto opatření se netýká dětí, které se 

během těchto dnů účastní školní akce  probíhající v prostorách školy a zaměstnanců, kteří jsou během 

těchto dnů  pověřeni výkonem pracovních povinností. 
Odhlášky obědů se provádějí nejpozději do 7:30 hodin v den odběru, a to na telefonu 

499 781 429, 733 662 895 nebo elektronickou poštou na adrese jidelna@zsul.cz. Odhlášky dva dny 



předem lze uskutečnit na www.strava.cz, příp. v boxu v přízemí školy. Přihlašovat a odhlašovat obědy 

mohou strávníci na boxu ve vestibulu školy, na jídelních lístcích, rozdávavých žákům 1 a 2. třídy domů 

nebo přes internet. Taktéž lze volit obědy. 

V první den absence dítěte si oběd může vyzvednout jeho zákonný zástupce za dotovanou cenu, 
v další dny je možné oběd odebrat za cenu nedotovanou (52 Kč). Obědy určené pro žáky se konzumují ve 

školní jídelně; odnášet oběd smí žák nebo rodič pouze  první den nemoci. Ředitel školy má právo účtovat 

plnou nedotovanou cenu oběda i v případě, že zákonný zástupce zapomene své dítě odhlásit a obědy si 
počínaje druhým dnem nemoci nevyzvedává. 

Obědy se platí buď přes povolení k inkasu vždy k 10. v měsíci na další měsíc, nebo v hotovosti, a 

to poslední tři dny v měsíci na další měsíc. Přeplatek za řádně odhlášené obědy se vyrovnává hned 

následující měsíc tím, že strávník zaplatí méně o rozdíl přeplatku za předcházející měsíc. Jestliže se 
z nějakého důvodu neprovede platba přes účet, musí obědy strávník vyrovnat v hotovosti, jinak bude 

vyloučen ze stravovací služby. 

Hygienické a technické problémy se hlásí vedoucí školní jídelny. Mimořádný úklid školní jídelny a 
čistotu stolů v době výdeje zajišťují zaměstnanci školní jídelny. 

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen v prostorách u hlavního vchodu školy, u boxu ve vestibulu a 

je na webových stránkách školy (www.zsul.cz).  

 

 

7. DOBA PLATNOSTI 
 

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ Úpice-Lány nabývá platnosti a účinnosti od 1. 12. 2012. 

 
 

 

 
 

 

 

.……………..…………………………………………………….                                       .……………..……………………………………………………. 
Mgr. Petr Kalousek, ředitel školy                                                  Jitka Štěpánová, vedoucí školní jídelny             

 

 
 

 

V Úpici dne 23. listopadu 2012 

 

 

 


