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Směrnice č. ŠJ 1/2021 
 
 

Vnitřní řád školní jídelny 
 
 
1. Předmět úpravy 

1.1. Ustanovení této směrnice upravuje závodní a školní stravování. 

1.2. Směrnice upravuje závodní a školní stravování v souladu se zněním  

 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

 vyhlášky č. 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném 
znění, 

 vyhlášky č.430/2001 Sb., zák. č. 262/2006 Sb., a zákoníkem práce  

 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, 

 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům. 

2. Závodní stravování zajišťované ve vlastní režii 

2.1. Škola sama zajišťuje stravování zaměstnanců ve své školní jídelně. 

2.2. Závodní stravování je poskytováno vlastním zaměstnancům za cenu nákladů na 
suroviny spotřebované na přípravu hlavního jídla, snížené o příspěvek z FKSP. 

2.3. Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo za sníženou cenu během stanovené 
směny, jen pokud odpracovali v rámci směny alespoň tři hodiny. 

2.4. Zaměstnanci zaměstnaní na zkrácený úvazek mají nárok na stravování v případě 
prokázaných odpracovaných směn a hodin, dle odst. 2.3. 

2.5. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti mají nárok na závodní 
stravování, pokud mají stanovenou pracovní dobu, dle odst. 2.3. 

2.6. V případě dovolené nemá zaměstnanec nárok na závodní stravování. 

2.7. V případě vyslání na pracovní cestu se poskytuje stravné podle § 176 zák. práce. 

2.8. Cena stravného pro zaměstnance školy je 45,- Kč, z toho 20,- Kč je příspěvek FKSP 
(včetně DPH). 

2.9. Dle pokynů MŠMT mají nárok na závodní stravování i zaměstnanci, kteří se aktivně 
podílejí na distanční výuce v rámci nouzového stavu v době koronavirové pandemie. 



3. Školní stravování 

3.1. Školní stravování je poskytováno dětem, žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb. 
ve školní jídelně, která vaří a vydává jídla. 

3.2. Organizace činnosti školní jídelny a školní kuchyně včetně vydávání obědů je určena 
provozním řádem školní jídelny, který zpracovává vedoucí školní jídelny a schvaluje ho 
ředitel školy. 

3.3. Vedoucí školní jídelny odpovídá v souladu s Organizačním řádem školy zejména za: 

 dodržování hygienických, legislativních a dalších předpisů týkajících se provozu 
školní jídelny, 

 plnění čerpání finančního normativu na potraviny a dodržování spotřebního koše, 

 ekonomické fungování školní jídelny vyjma účetnictví a mzdové agendy. 

3.4. Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce 
č. 107/2005 Sb. a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 
107/2005 Sb., nová úprava vyhl. č. 272/2021 Sb. – příloha č. 2 

 
Nová úprava vyhl. Č. 107/2005 Sb. 

 vyhl. č. 272/2021 Sb. - příloha č. 2 - úprava finančních limitů 

do 6 let MŠ finanční limit naše sazba 
přesnídávka 8,- až 11,- 10,- 

oběd 17,- až 30,- 29,- 
svačina 8,- až 11,- 8,- 
nápoje 4,- až 6,- 0,- 

7 - 10 let MŠ 
přesnídávka 9,- až 15,- 10,- 

oběd 20,- až 39,- 31,- 
svačina 8,- až 12,- 8,- 
nápoje 4,- až 6,- 0,- 

 7 - 10 let ZŠ 
oběd 20,- až 39,- 36,- 

11 - 14 let ZŠ 
oběd 23,- až 41,- 38,- 

15 a více let ZŠ 
oběd 24,- až 45,- 40,- 

 
    Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního 
roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií. 
Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. 

 

3.5. Stravování mohou žáci využívat pouze ve dnech, kdy se zúčastní školního vyučování a 
1. den nepřítomnosti v době nemoci. 



3.6. Dle pokynů MŠMT mají nárok na stravování i žáci, kteří se zúčastňují povinné 
distanční výuky v rámci nouzového stavu v době koronavirové pandemie. 

4. Označování alergenů 

4.1. V jídelním lístku jsou u každé položky slovně uvedeny jednotlivé alergeny. 

4.2. Seznam sledovaných alergenů je uveden také na webových stránkách školní jídelny. 

5. Provoz školní jídelny 

5.1. Pracovní doba: 6:00 – 14:30 hod. 

5.2. Výdej: 

 pro žáky a vlastní zaměstnance 11:30 – 14:00 hod. 

 pro pečovatelskou službu 10:00 – 10:20 hod. 

 pro odběr do jídlonosičů 11:00 – 11:25 hod. 

6. Úhrada stravného 

6.1. V hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ, vždy v posledním týdnu měsíce na měsíc 
následující, dle předem vyvěšeného rozpisu. 

6.2. Převodem na bankovní účet školní jídelny č.503106544/0600, variabilní symbol = 
evidenční číslo žáka, vždy 20. dne měsíce na následující měsíc. 

7. Přihlášky ke stravování 

7.1. Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři vedoucí jídelny. 

8. Odhlášení ke stravování 

8.1. Odhlášení na dny stravování se provádí osobně v kanceláři vedoucí jídelny nebo 
telefonicky vždy do 14. hod. předchozího dne. 

8.2. Odhlášení trvalé se provádí osobně v kanceláři vedoucí jídelny. 

9. Vyúčtování na konci školního roku 

9.1. Strávník nebo jeho zákonný zástupce může: 

 nechat zůstatek na kontě pro příští rok, 

 převést zůstatek na jiné konto (sourozenci apod.), 

 vyzvednout zůstatek v hotovosti, 

 požádat o zaslání vyššího zůstatku na svůj účet 

 

10. Bezpečnost dětí při školním stravování 

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle rozvrhu dohledů.     
Dbají na bezpečnost žáků. Pedagogický dohled sleduje chování žáků po příchodu do 
jídelny, při stolování, odnášení použitého nádobí a odchodu z jídelny.  

 



11. Prázdniny a jiná volna 

11.1. V době hlavních letních prázdnin, ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin je 
jídelna otevřena podle potřeb provozu mateřské školy v souladu s organizací školního 
roku. 

11.2. V těchto dnech, kdy neprobíhá výuka, se mohou žáci a zaměstnanci stravovat pouze za 
cenu pro cizí strávníky (neplatí pro provoz mateřské školy). 

 

12. Kontrola 

12.1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel školy nebo jím pověření 
pracovníci. 

13. Účinnost 

13.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem  1.1.2021 
 
 
V e Větřní dne  1.1.2021 
 
Aktualizováno 24.6.2022 
 
 
Říčařová Naděžda Mgr. Jánová Halka 
Vedoucí ŠJ                                                                                          Ředitelka školy 


