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ZÁSADY PROVOZU 

Provoz se řídí: 

 vyhláškou č. 107 z roku 2005 o školním stravování novelou z roku2008 a vyhláškou č. 17/2015 Sb. 

 vyhláškou EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 

 vyhláškou 463/2011 Sb.  

 novelou vyhlášky 107/2005 Sb. o školní stravování  

 vyhláškou č. 137z roku 2004 o hygienických požadavcích a nařízením ES č. 852 z roku 2004, vyhláškou 

MZ 602/2006 Sb.  

 nařízením EP a Rady ES č. 178/2002Sb.  

 obecními zásadami a požadavkem potravinového práva  

 zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví  

 vyhláškou 84/2005Sb.o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě  

 nařízením vlády č. 410/2005Sb.  

 zákonem č. 379/2005Sb. 

 školským zákonem 561 z roku 2004 Sb., znění účinné od 1. 9. 2017  

 podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007 Sb. 

 zákon o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb. 

 zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 65/2017 Sb. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ochrana osobních údajů 

 Obecné nařízení zákona č. 101/2000 Sb. 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.  
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PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Školní jídelna je součástí budovy 2. stupně. Žáci 1. stupně jsou povinni se po příchodu do budovy 

2. stupně přezout. 

Pracovní doba:     6:00 – 14:30 hod. 

Výdejní doba pro děti a zaměstnance:  11:15 – 13:15 hod. 

Odběr obědů do jídlonosičů pro děti:  11:00 – 11:15 hod. 

Jídlo nebude vydáváno do skleněných nádob. 

 

Ve školní jídelně se stravují pouze žáci a zaměstnanci školy.  Rodiče se v jídelně nestravují, zdržují se zde 

výhradně za účelem vyzvednutí oběda do jídlonosiče pouze v případě prvního dne nemoci dítěte nebo za účelem 

odhlášení obědů pro dítě, pokud není v kanceláři přítomna vedoucí školní jídelny. 

Ve školní jídelně platí Školní řád Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres Pardubice. 

Strávník a zákonný zástupce je seznámen s Vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici  na vývěsce ve 

školní jídelně a na webových stránkách  školy, a řídí se jím. 

Strávník má k dispozici jídelní lístek a to na dobu dvou týdnů. 

Jídelní lístek na dva týdny je vyvěšen na nástěnce školní jídelny.  

Strávníci dodržují stanovenou dobu výdeje. 

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ,  kuchařek a dalších zaměstnanců školy. 

Při příchodu se staví do řady v pořadí, v jakém přišli a dodržují zásady slušného chování.  

Zaměstnanci a žáci školy dodržují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

Prokazují se u výdejního okénka čipem. 

Strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně ohleduplně, v souladu  s hygienickými a společenskými 

pravidly.  

Konzumace jídla a nápojů probíhá u stolů vsedě. 

Po skončení oběda jsou strávníci povinni odnést použité nádobí na určené místo.  

Ze stravování a pitného režimu může být žák vyloučen za opakované přestupky a hrubé porušování řádů školní 

jídelny. 

Pokud dojde ve školní jídelně k úrazu, nahlásí poškozený nebo svědek tuto událost bez prodlení dozorujícímu 

pedagogovi.  

Dozorující pedagog napíše záznamu o školním úrazu.   



Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.  Na základě smlouvy se zákonným zástupcem a doporučení lékaře 

je možno poskytovat regeneraci doneseného jídla. 

Pitný režim je poskytován za úhradu skutečně spotřebovaných surovin. 

Školní jídelna provozuje doplňkovou hospodářskou činnost - stravování pro veřejnost. Výdej pro tyto strávníky je 

oddělen od stravování dětí. Provozní doba je od 11.00 do 12.00 hodin v  jídelně pro cizí strávníky.    

 

VÝŠE STRAVNÉHO 

Je určeno předpisem ředitelky školy, v základních kategoriích činí: 

 stravované děti od 7 do 10 let   25,- Kč 

 stravované děti od 11 do 14 let           29,- Kč 

 stravované děti od 15 let                  32,- Kč 

 zaměstnanci školy    32,- Kč, doplatek z FKSP činí 12,- Kč na jeden oběd 

 cizí strávníci     70,- Kč    

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tzn. že, skupina je určena v září dle věku 

dosaženého v daném školním roce od 1. září do 31. srpna. 

 

PLACENÍ STRAVNÉHO 

 pro žáky školy je úhrada stravného prováděna bezhotovostně na účet školy, dle písemných 

pokynů při zahájení stravování 

 pro ostatní strávníky dohodou 

 závodní stravování je poskytováno po odpracování nejméně 3 hodin 

Žáci se stravují na základě písemné přihlášky na stravování. Odběr obědů je prováděn pomocí ID média – ČIPU.    

Za čip je vybírán poplatek  118,-- Kč. Čip je platný po celou dobu školní docházky a je nevratný. Při ztrátě čipu je 

strávník povinen zakoupit si čip nový. 

V případě zapomenutí čipu si strávník vyžádá u vedoucí školní jídelny náhradní doklad na odběr oběda. 

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ 

Přes Škola On – line nebo na www.strava.cz nebo e-mailem na obedy@zsdolniroven.cz, popřípadě na tel. čísle 

607 040 652 u vedoucí školní jídelny a to každý  pracovní den, nejpozději však do 13:00 hodin na následující 

den, výjimečně pouze žáci školy při onemocnění ten den do 7:00 hodin na e-mail obedy@zsdolniroven.cz. 
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Odhlášení obědů provádí žáci nebo zákonný zástupce, nikoli pedagog. 

Strávníci jsou povinni oběd odebrat a v případě nepřítomnosti odhlásit. 

V době prázdnin nebo uzavření školy jsou obědy žákům odhlášeny automaticky. 

V době nemoci nemají žáci nárok na dotovaný oběd, první den nemoci si ho mohou odnést v jídlonosiči domů, 

na další dny jsou zákonní zástupci zodpovědní za odhlášení. 

 

VYÚČTOVÁNÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

Bude provedeno u každého strávníka (týká se žáků), rodiče obdrží pokyny, jakým způsobem bude vyúčtování 

provedeno. Všechny závazky či pohledávky musí být vyrovnány do 30. června. 

 

 

V Dolní Rovni dne  31.8.2020 

 

 

Vypracovala:  Michaela Synková    Schválila: Mgr. Jarmila Michálková 

vedoucí školní jídelny     ředitelka školy 

       


