
Masarykova základní škola, Revoluční 355, Stará Paka, okr. Jičín 
 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
 
Platný od 1. 2. 2023 
 
Vyplývá ze: 

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

- vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhlášky č. 84/ 205 Sb., o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších 

předpisů, platných hygienických předpisů 
 
Hlavní činností školní jídelny Masarykovy základní školy, Stará Paka, Revoluční 355, okr. 
Jičín je zajištění školního stravování pro žáky, pedagogické i nepedagogické zaměstnance. 
Kromě stravování žáků a zaměstnanců školy poskytuje školní jídelna také doplňkovou 
činnost (stravování cizích strávníků). 
V současné době ŠJ neprovozuje dietní stravování. 
 
 
PRÁVO ŽÁKŮ NA ODBĚR JÍDEL: 
Dle vyhlášky o školním stravování má žák základní školy právo v době pobytu ve školském 
zařízení denně odebrat oběd. 
První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení se pro účely 
této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Žák má nárok na 
zvýhodněné školní stravování – první den nemoci žáka mohou rodiče odebrat jídlo do 
jídlonosiče. 
Na další dny je strávník (zákonný zástupce žáka) povinen obědy odhlásit u vedoucí 
školní jídelny! Pokud se tak nestane, bude strávníkovi naúčtován oběd v plné výši 
ceny oběda jako pro cizí strávníky. Pokud se chce žák školy stravovat ve školní 
jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí uhradit cenu oběda v plné výši.  
Toto ustanovení neplatí pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole 
(např. nemoc). 
Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje 
alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši. 
 
 
CENY STRAVNÉHO: 
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, dle přílohy č. 2, jsou žáci do věkových 
skupin zařazováni na dobu celého školního roku (včetně letních prázdnin), ve kterém této 
skupiny dosahují. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Žák 
platí jen cenu potravin, ze kterých je připraven pokrm. 
 
 1. strávníci   7 - 10 let  26,- Kč 
 2. strávníci  11 - 14 let 28,- Kč 
 3. strávníci  15 a více let 32,- Kč 
 4. cizí strávníci   78,- Kč  =  32,- Kč normativ potravin + 46,- Kč režijní 

náklady 
 
 
 
 
 
 



PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKA ke stravování v ŠJ: 
Strávníci se přihlásí ke stravování v kanceláři ŠJ, vyplní Přihlášku ke stravování, potvrdí 
svým podpisem (žákům zákonný zástupce), že byli seznámeni s Vnitřním řádem školní 
jídelny, souhlasí a berou na vědomí údaje zde uvedené. Nahlásí způsob úhrady stravného. 
Tato přihláška je platná a závazná po celou dobu stravování. 
Strávník obdrží stravovací kartu platnou na jeden školní rok, s níž se prokazuje při hotovostní 
platbě obědů. Přihlášený strávník včas hlásí každou změnu vedoucí ŠJ (např. změnu 
čísla účtu rodičů, změnu bydliště, změnu telefonního čísla). 
 
 
ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 
Provozní doba kanceláře: 6:30 – 10:30 hodin; 14:00 – 14:30 hodin 
Provozní doba kanceláře při placení obědů: 6:30 – 10:45 a 14:00 – 15:00 hodin 
Výdej obědů: 11:00 – 13:25 hodin 
 
 
ORGANIZACE VÝDEJE OBĚDŮ: 

Od 11:00 – 11:20 hodin: výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a pro žáky 1. den 
nemoci (strava je určena k okamžité spotřebě) 

Od 11:35 – 12:50 hodin a 13:25 – 13:45 hodin: výdej obědů žákům a zaměstnancům školy 
 
Strávníci mají určený prostor k odložení tašek a svršků. 
 
Vstup do školní jídelny pro žáky je dovolen v doprovodu pedagogů v době od 11:35 – 13:25 hodin. 
 
Po dobu výdeje obědů pro žáky je přítomen pedagogický dohled. 
 
Strávník si vezme tác a příbor a u výdejního okénka si vyzvedne oběd. Po konzumaci oběda 
odnese použité nádobí k okénku k tomu určenému. Strava je určena ke konzumaci v jídelně, 
odnést si strávník může pouze zabalený doplněk a ovoce. 
 
 
ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY: 

1. denně do 7:45 hod telefonicky na tel. č. ŠJ: 493 798 238 
2. den předem ústní dohodou nebo telefonicky u vedoucí ŠJ nebo v kuchyni u vedoucí 

kuchařky 
 
 
PLATBA STRAVNÉHO: 

- hotovostní platbou u vedoucí ŠJ vždy poslední tři dny starého měsíce na nový měsíc 
- příkazem z účtu do 25. dne starého měsíce – podklady pro zřízení trvalého příkazu 

si strávník vyzvedne u vedoucí školní jídelny, každý strávník má svůj variabilní 
symbol 

 
 
Stravné je nutno uhradit do posledního dne předcházejícího měsíce 
ČÁSTKA KE ZŘÍZENÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU PLATBY KE STRAVOVÁNÍ: 

1. strávníci    7 - 10 let  520,- Kč 
2. strávníci    11 - 14 let  560,- Kč 
3. strávníci    15 a více let  640,- Kč 

 
 
ČÍSLO ÚČTU JÍDELNY 
Česká spořitelna a.s. 50016 - 1163363329 / 0800 
 
 



Odhlášené obědy vedoucí ŠJ odpočítává při hotovostních platbách při placení na nový 
měsíc. Při placení příkazem z účtu vyrovná přeplatky 1x do roka (do konce července). 
 
 
CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ: 

- žáci si před vstupem do jídelny omyjí ruce 
- do školní jídelny vstupují strávníci čistě oblečeni, žáci společně za doprovodu 

pedagogického dohledu 
- strávníci si jídlo vyzvedávají u výdejního okénka a použité nádobí po konzumaci 

oběda odnášejí k okénku k mycí lince 
- strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pedagoga a 

kuchařek 
- v jídelně se chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly 

stolování, jedí a pijí pouze u stolů 
- úmyslně poškozené zařízení školní jídelny uhradí žáci v plné výši 
- obědy do jídlonosičů vydávají zaměstnanci kuchyně pouze do čistě vymytých nádob 

a v době k tomu vyhrazené.  
 
Během výdejní doby zajišťují mimořádný úklid jídelny kuchařky (rozbité nádobí, rozlité 
pití, čistota stolů). 
 
 
PROBLÉMY NEBO PŘIPOMÍNKY: 

- technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny 
- hlásí strávník vedoucí školní jídelny 
- podávání připomínek ze strany rodičů a dětí ke stravování: osobně nebo telefonicky u 

vedoucí školní jídelny 
 
 
JÍDELNÍ LÍSTEK je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 

sledovaných potravin 
- je umístěn na webových stránkách školy www.zsstarapaka.cz/jidelna.htm 
- na nástěnce v jídelně 
- na nástěnce na schodišti školy 
- na nástěnce ve vestibulu školy 

 
 
SEZNÁMENÍ S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDELNY: 

- vnitřní řád obdrží strávník při přihlášení ke stravování – seznámení potvrdí on nebo 
zákonný zástupce žáka svým podpisem na Přihlášce ke stravování 

- je vyvěšen na nástěnce ve škole a na nástěnce ve vestibulu školy před jídelnou 
- je umístěn na webových stránkách školy http://www.zsstarapaka.cz/pdf/radsj.pdf 

 
 
TELEFON do školní jídelny: 493 798 238 
 
 
 
 
Ve Staré Pace 1. února 2023 
 
 
 

Vypracovala: Hana Erbanová – vedoucí ŠJ 
Schválil: Mgr. Pavel Antoš – ředitel školy 
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