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VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

            

 
I.  Provoz školní jídelny, organizace činnosti 

 
Zásady provozu 

 

Provoz ŠJ vyplývá z Vyhlášky o školním stravování  č.107/2005Sb., ve znění pozdějších 

předpisů  a  z  hygienických  předpisů.  Základní   právní  předpisy  týkající  se  školního 

stravování  jsou  k  dispozici v kanceláři školní jídelny. Kapacita  školní  jídelny  je  400 

obědů,   průměrně   je  denně  vařeno  290  obědů.   Ve  školní   jídelně  se  stravují  žáci         

a zaměstnanci  základní  školy.  Na  doplnění   kapacity  ŠJ  jsou  jídla  vydávána  cizím 

strávníkům do jídlonosičů.  

 

Strava ve školní jídelně je vydávána a odhlašována   pomocí  stravovacích   čipů,   které   se  

prodávají v kanceláři školní jídelny. Cena 1 stravovacího čipu je 115,-Kč. Pokud je stravovací 

čip vrácen do tří měsíců od zakoupení, je vrácena částka 115,-Kč. Bezdotykový čip slouží 

majiteli po celou dobu stravování v naší školní jídelně. 

    

Strávníci,  kteří odevzdají přihlášku ke stravování ve ŠJ, budou  mít zakoupen stravovací čip  

a zaplacenou zálohu na stravování,  budou  přihlášeni  na  oběd  všechny dny,   kdy  bude naše  

jídelna  vařit, kromě 1. vyučovacího dne v září a posledního dne v červnu, na tyto dny je třeba 

se přihlásit předem.  Proto je v zájmu všech strávníků,  aby  si  nezapomínali odhlašovat   

stravu  na  ty  dny,   kdy  nemají  zájem  se  stravovat,  tzn.  není   třeba  si  stravu přihlašovat, 

neboť je automaticky  přihlášena  na  všechny dny, kdy je vyučování. 

  

Na základě   Vyhlášky  č. 107 Sb. ze dne  25. února 2005  o  školním  stravování  jsou žáci  

rozděleni do jednotlivých  věkových  skupin,  které splňují požadované  výživové  normy  pro 

školní stravování:    1. strávníci  ve věku    7  –  10 let 

                                2. strávníci  ve věku   11  –  14 let  

                                3. strávníci  ve věku   15  a  více let. 

Do věkových  skupin  jsou  strávníci zařazováni  na  dobu  školního  roku, ve kterém dosahují 

věku podle bodů  1 až 3. Školní rok končí  31. srpna. 

 

Výše stravného 

 

Výše stravného je stanovena ředitelkou školy v rámci rozpětí finančních limitů v jednotlivých 

kategoriích dle vyhlášky o školním stravování a to: 

                    žáci ve věku    7 – 10 let ………. cena  za  l  oběd  =  23,--  Kč 

                    žáci ve věku  11 – 14 let ….…… cena  za  l  oběd  =  26,--  Kč 

                    žáci ve věku  15  let a více …….. cena  za 1  oběd  =  29,--  Kč 

                    zaměstnanci školy ……………... cena  za 1  oběd  =  29,--  Kč 

                    cizí strávníci …………………… cena  za 1  oběd  =  63,--  Kč 



     

 

Placení stravného  

 

a) z  účtů  na  základě  povolených  inkas  pro školní jídelnu   -  zálohově  předem  a  to         

nejpozději do 15. v měsíci  

b) strávníci mají možnost sami, po zadání svého přístupového hesla, přes internet, zjistit 

výši stravného a jednorázovým příkazem ji zaplatit   

c) poštovní  poukázkou  –  strava  je  placena  měsíčně  zálohově  předem. 

           Poštovní  poukázky si vyzvedávají  strávníci  v  kanceláři  ŠJ  vždy na konci  měsíce,               

           na měsíc příští. 

Vyúčtování – odpočet za odhlášenou stravu je proveden hned následující měsíc.  

 

 

Odhlašování stravy 

 

Stravu je třeba odhlásit nejméně den předem do 14:00 hod. 

a) strávníci mají možnost odhlásit si stravu sami, přes internet, po zadání přístupového 

hesla 

b) strávníci mají možnost odhlásit si stravu sami stravovacím čipem na objednávkovém 

      terminálu,   který  je umístěn v přízemí naší  školy u  kanceláře školní   jídelny  

c) telefonicky – telefon do školní jídelny 573339 605, mobil do školní jídelny 

605 351 728, možnost zanechat i SMS zprávu, e-mail: kolomaznikova@zssypky.cz  

 

Dle znění  Vyhlášky  o  školním   stravování   č. 107/2005  Sb. z  25. února  2005   mají 

žáci právo se  stravovat  ve školní  jídelně  jen  v  době   svého  pobytu  ve  škole, v  případě 

nepřítomnosti  žáka  ve škole  může  být  vyzvednut  oběd  do jídlonosiče  pouze v  první  den 

nepřítomnosti, další následující dny musí být odhlášeny. Pokud si strávník zapomene odhlásit 

oběd, nebo si vyzvedne obědy za další dny nepřítomnosti, bude mu účtována plná hodnota   

hlavního jídla (pořizovací cena surovin + režijní a mzdové náklady + 1,-Kč zisk).  

 

Organizace výdeje stravy:  
-   vstup do ŠJ pro žáky v doprovodu pedagogického dohledu a pro ostatní zaměstnance školy 

     je od 11:30 hod. do 13:45  hod. 

-   do jídlonosičů pro cizí strávníky jsou vydávány obědy od 11:15 hod. do 11:30 hod.                                                          

       

II. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky 

     školy 

 
Strávník má právo: 

- stravovat se ve školní jídelně dle školského zákona 

- na kvalitní a vyváženou stravu dle zásad zdravé výživy 

- na kulturní prostředí při stolování 

- na porci odpovídající normě dle věkových kategorií 

- na dostatek času pro konzumaci oběda. 

 

Strávník má povinnost: 

- dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu 

s hygienickými a společenskými pravidly stolování 

- řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy 

- odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli. 

 



     

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy: 

- pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky, zajišťuje bezpečnost a nezbytná 

organizační opatření 

- žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni 

dodržovat pravidla slušného chování 

- dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, jsou povinni respektovat práva 

žáků a zajišťovat jejich uplatňování 

- vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu 

a slušnosti. 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

- Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu 

školní jídelny. 

- K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o 

bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost 

prostředí, zejména podlahy. 

- Žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání 

mají na paměti nebezpečí úrazu. 

- Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně žáci okamžitě hlásí 

pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči. 

- Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy 

ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším). 

  

IV. Pravidla pro zacházení  s majetkem ve školní jídelně 

 
- Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. 

- Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny. 

- Žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní 

jídelně. 

- Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně, je povinen jeho 

zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu. 

 
                                                                                          

 

 

V Kroměříži  1. října 2018                                                   

                                                                                              RNDr. Eva Šílová 

                                                                                                 ředitelka školy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ 
 

Vychází  z  vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o  

hygienických   požadavcích   na  stravovací   služby a  o  zásadách  osobní  a  provozní  

hygieny  při  činnostech  epidemiologicky závažných. 

Školní jídelna má celkem 5 zaměstnanců: 1 vedoucí ŠJ, 2 kuchařky vyučené a 2 kuchařky 

zaučené.  Jejich pracovní  úvazky  jsou  stanoveny  podle  finančních normativů.  Pracovní  

doba  na celý  úvazek  je stanovena  od 6:00 hod. do 14:30 hod. Pracovní doba na zkrácený 

úvazek je stanovena od  7.45 hod. do 10.45 hod. 

 

Povinnosti pracovníků: 

 pracovnice   jsou   povinny  absolvovat   před   zahájením  činnosti  vstupní lékařskou   

prohlídku, musí mít zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství a znalosti nutné   

k ochraně veřejného zdraví, informovat  ošetřujícího  lékaře o druhu a povaze  své   

pracovní  činnosti,  hlásit  změnu  zdravotního  stavu,  která by mohla mít za následek 

kontaminaci pokrmů 

 zdravotní průkazy jsou uloženy na místě k tomu určeném, přístupném pro kontrolu 

 pracovnice jsou povinny dodržovat hygienické předpisy, zásady provozní a osobní 

hygieny 

 znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu,  podávání,  skladování a přípravu 

pokrmů 

 dodržovat technologické postupy při zpracovávání potravin, sledovat HACCP 

/kontrolní kritické body/  pro dané receptury a provádět o tomto zápisy 

 vedoucí školní jídelny společně s vedoucí kuchařkou kontroluje záruční lhůty potravin 

 za denní úklid kuchyně jsou odpovědny všechny pracovnice dle svých pracovních 

úseků 

 dodržovat celý provozní řád školní jídelny 

 pracovnice nesmí mít při práci ozdoby rukou a nalakované nehty 

 pracovní oděv si pracovnice mění při přechodu z jednotlivých činností, vlasy 

            musí mít zakryté pokrývkou, kromě čistého kapesníku nesmí mít nic 

            v kapsách, nechodí v pracovním oděvu mimo pracoviště 

 na pracovišti je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky         

 na pracoviště je zakázán vstup cizím osobám. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit: 

 pravidelné preventivní prohlídky  a  tak  průběžně  sledovat  zdravotní  způsobilost 

pracovnic  

 osobní ochranné a pracovní pomůcky jsou poskytovány zaměstnavatelem dle platných   

předpisů  v  souladu  s  potřebami  pracovnic,  což  je  evidováno na kartách 

 podmínky pro osobní hygienu jsou zajištěny  podle  vyhlášky  č.602/2006 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. 

 zaměstnavatel umožňuje novým pracovníkům, aby se  zúčastnili  školení     

hygienického minima pro pracovníky v potravinářství 

 záznamy o školeních jsou zapsány do osobních karet pracovnic, které svým podpisem 

potvrdí, že problematice rozumí 



     

 

 několikrát  ročně  provádí  vedoucí   jídelny  pracovní  porady  k aktuálním otázkám 

školního stravování. 

 

Příjem surovin:  

 příjem surovin provádí vedoucí školní jídelny, v její nepřítomnosti pověřená kuchařka 

 kontrolu trvanlivosti a dodržování správných záručních lhůt potravin provádí vedoucí 

pří přejímce zboží a při pravidelných inventurách 1x měsíčně. 

Zásobování vodou – odpadní voda:   

 jídelna je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu 

 po celou provozní dobu je zajištěn přívod teplé vody 

 jídelna je napojena na městskou kanalizaci 

 odlučovač  tuků - lapol  je umístěn mimo prostory  jídelny - ve  dvoře a je     

pravidelně vyvážen odbornou firmou. 

 

Větrání: 

 větrání kuchyně je zajištěno vzduchotechnikou 

 okna skladů jsou opatřena mřížemi a sítěmi.  

 

Kontrola jídelníčků: 

 jídelníčky  jsou  sestavovány  na  4  týdny  předem,  kontrolu  a  potvrzení        

jídelníčků provádí ředitelka školy RNDr. Eva Šílová  a dětský doktor MUDr. Petr 

Hadraba. 

 

 

Úklid zařízení: 

 denně – ruční  mytí  nádobí,  průběžně  během  směny,  dle  potřeby  jarem,    

oplachováno pod tekoucí teplou vodou,  strojní mytí nádobí – automatické dávkování 

mycího prostředku, stoly, pracovní desky, nože, řeznický špalek 

 umýváno  desinfekčními  prostředky  /savo,  2% chloramin , Bull/,   před zahájením 

výdeje obědů  umýt  podlahu  ve  varně  a  v  umývárně  nádobí, v 6:30 hod. je 

umývána  podlaha  v  jídelně,  v 10:00 hodin  jsou  umývány stoly v jídelně, po 

ukončení výdeje umýt podlahu  v  kuchyni  a  umývárně nádobí, umývány  nádoby  a  

kbelíky  na  odpad,  umývány  váhy,  výměna pracovních oděvů - praní a žehlení,  

umývání  sociálního  zařízení  a  podlah v přípravně masa a vajec, v  hrubé přípravně 

zeleniny,  zásobovací  chodbu, umývání  klik  a  madel,  umývání  veškerých  

použitých  strojů  a  zařízení s ohledem na dodržení bezpečnosti práce při manipulaci 

se stroji   

 týdně -  umývání chladících zařízení, podlaha ve skladu potravin,  úklid v šatně 

pracovnic, úklid v prádelně a sušárně, umývat filtry vzduchotechniky, umýt kovové 

rošty na kanálech v podlaze  

 měsíčně -  umývat dveře, svítidla 

 sanitární den -  generální úklid 1x za tři měsíce /jsou využívány dny, kdy se nevaří -

prázdniny, ředitelské volno apod./ 

1 x ročně malování veškerých výrobních prostor kuchyně 

           1 x ročně malování skladu potravin 

           1 x za 2 roky malování ostatních prostor ŠJ 

           4 x za rok umývání oken a praní záclon. 

 

 



     

 

Likvidace odpadů: 

 likvidace odpadů se provádí dle dohody o odběru zbytků pro zájmová 

            zvířata mezi zaměstnavatelem a odběratelem 

 likvidace odpadů se provádí denně do omyvatelných a uzavíratelných nádob. 

 

 

Technické vybavení ŠJ: 

1x   el. pec  třítroubová,  1x  el. robot,  1x elektroplynový sporák,  1x plynový sporák, 2x 

plynová stolička, 1x el. fritéza, 1x el. tlakový kotel, 1x el. krouhač zeleniny CL 50, 2x el. 

pánev, 1x el. výdejní vozík čtyřvanový, 1x el. výdejní vozík dvouvanový,  1x pojízdný 

zásobník  na  talíře  vyhřívaný,  1x pojízdný zásobník na talíře  nevyhřívaný,  1x myčka  na  

sklo Zanussi,  1x myčka  na  nádobí Winterhalter,  8x lednice,  2x mrazničky,   1x  škrabka  

brambor,   2x digitální váhy,  2x stolní kupecké váhy, 1x automatická pračka,  1x pračka 

Romo,  1x  žehlička,   1x rychlovarná konvice, 1x  konvektomat Retigo. 

 

 

 

 

                                                                                                              
V Kroměříži dne  1. října 2018                                                                                                                                                             

 

                                                                                                               RNDr. Eva Šílová 

                                                                                                                   ředitelka školy 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


