
 

   Základní škola a mateřská škola, 

Libčany,  okr.Hradec Králové 

 

Vnitřní řád školní jídelny  
  
Vyplývá ze: 

- zákona č.561/2004Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném 

vzdělání (školský zákon) 

- vyhlášky č.107/2005Sb.,o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování….,ve znění pozdějších 

předpisů, 

- platných hygienických předpisů 

Školní jídelna  zabezpečuje  stravování  dětí  a  žáků  v době jejich pobytu ve škole a školském 

zařízení, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci  doplňkové činnosti  stravování  

cizích  strávníků. 

Každý žák má právo odebrat oběd, v MŠ oběd i jídlo doplňkové (přesnídávka, svačinka), pokud je 

přítomen ve škole, nebo školském zařízení. 

V době nepřítomnosti strávníka ve škole (MŠ i ZŠ), ať už z jakéhokoliv důvodu (nemoc,rodinné 

důvody…) má strávník možnost k odběru stravy ze školní jídelny pouze 1. den nepřítomnosti, kdy 

nebyla možnost se včas odhlásit. Ostatní dny nepřítomnosti musí být odhlášeny (Školský 

zákon č.561/2004 a vyhláška o školním stravování č.107/2005). 

Pokud zákonný zástupce stravu žáka nebo dítěte neodhlásí, je na další dny nepřítomnosti 

automaticky přihlášeno ke stravování až do jeho odhlášení. Neodhlášená strava propadá bez 

náhrady. 

 

Odhlašování  stravy 

Obědy  se  odhlašují u vedoucí školní jídelny na následující den, buď osobně v kanceláři školní 

jídelny, nebo na tel. čísle:  495585388 a nebo přes internet, nejpozději do  11 hodin. 

Řádně  odhlášené  obědy  budou  strávníkovi  odpočítány  z platby  při vyúčtování stravného. 

 

Platba  stravného 

Stravné  se  platí  bezhotovostně na účet školy č.ú.181 952456/0300 a nebo poštovní poukázkou,  a  

to  vždy  nejpozději do 20.dne předchozího měsíce.  

Prázdniny, státní  svátky  a  dny  školního  volna  mají  žáci  odhlášeny  už  předem, a proto  si  již  

obědy  nemusí  odhlašovat. Školní výlety  a  ostatní  školní  akce si  každý  musí  odhlásit  sám. 

 

Případný zůstatek stravného na konci školního roku se předvádí do dalšího ročníku a 

celkové vyúčtování proběhne při ukončení školní docházky převodem na účet.  

 

Kalkulace  jídel  v ZŠ a MŠ Libčany  platná  od  1.9.2019 

Finanční  limity  na  nákup  potravin  jsou  stanoveny  pro  věkové  skupiny  strávníků. 

Do  věkových  skupin  jsou  zařazovány  na  dobu  školního  roku,  ve  které  dosahují  příslušného  

věku (září až srpen) 

 

Děti  mateřské  školy  do  6 let                           Děti  MŠ  ve  věku  7 – 10 let 

 

Přesnídávka                 8,-Kč                               Přesnídávka           8,-Kč 

Oběd                           23,-Kč                              Oběd                     25,-Kč 

Svačina                         8,-Kč                              Svačina                  8,-Kč 

Celkem                        39,-Kč                              Celkem                41,-Kč 

 

Dětem  jsou  po  celou  dobu  pobytu  v MŠ  zajištěny  nápoje v libovolném množství. 

 



Žáci  ZŠ  ve  věku  7- 10 let 

Oběd                          25,-Kč 

 

Žáci  ve  věku  11- 14 let  

Oběd                           27,-Kč 

 

Žáci ZŠ  ve  věku  nad  15  let 

Oběd                           29,-Kč 

 

Zaměstnanci  školy  29,-Kč 

Oběd – úhrada  23 Kč + 6,-Kč příspěvek  z FKSP 

 

Cizí  strávníci  hradí  65,- Kč 

 

Finanční  náklady  na  potraviny, věcnou  režii, mzdovou  režii a zisk. 

FN 29,-Kč + 10,-Kč VR +  25,-Kč  MR +  1,-Kč zisk 

 

Organizace  výdeje  obědů 

Výdej  cizím  strávníkům  probíhá  od  11 hod. – 11.15 hod. 

Obědy  se  vydávají  pouze  do  menu boxů, a to z hygienických důvodů.   

 

Výdej  pro  žáky  a  zaměstnance  školy  probíhá  od  11.30 – 13:30 hod, není-li dohodnuto 

jinak. 

 

Chování žáků v jídelně: 

Po  vstupu  do  budovy  školní  jídelny  jdou  žáci  do  šatny, kde  si  odloží  aktovku  na  místo  

určené, bundu  na  věšák,  boty  srovnají  do  botníku  a  zařadí  se  na  konec  zástupu. 

V jídelně  se  každý  žák  chová  slušně  a  tiše. 

V jídelně  se  přezouváme, nebo  si  na  boty  dáme  návleky. 

Nikdo  nepředbíhá. Žák, který  se  potřebuje  naobědvat  dříve, požádá  dozírajícího  učitele. 

Šatnáři  se  po  příchodu  zařadí  za  posledního  žáka  ze  své  třídy. 

Nakousané  ovoce  či  zeleninu  z jídelny  neodnášíme,  ale  zkonzumujeme  u  stolu. 

Po  odchodu  od  stolu  každý  zkontroluje  pořádek  na  své  místě  a  zasune  židli  ke  stolu. 

Případné  problémy, nebo  úrazy  řeší  žáci  s dozírajícím  učitelem, popř.  dalším  přítomným  

učitelem.  

Dohled  v jídelně  vykonávají  učitelé, vychovatelé a asistenti  ZŠ. Rozpis  dohledů  je  vyvěšen  

na  nástěnce  v jídelně.   

Úklid  jídelny provádí  uklizečka ZŠ, a to vždy po ukončení výdeje. Běžný úklid během výdeje 

(např.po vylití  čaje apod.) provádí dohlížející pedagog. 

 

Jídelní  lístek 

Sestavuje vedoucí kuchařka společně s vedoucí ŠJ, dle zásad zdravé výživy. Tento jídelní lístek je 

vyvěšen v jídelně, v kanceláři vedoucí a na internetových stránkách ZŠ. Vedoucí ŠJ má právo 

v jídelním lístku provést změny v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.. 

 

Tento  vnitřní  řád  je  závazný  pro  všechny  strávníky  školní  jídelny. 

 

Žáci  s ním  budou  seznámeni  třídními  učiteli  v jednotlivých  třídách. 

Je  vyvěšen  v  jídelně  ZŠ  a  umístěn  na  internetových  stránkách  ZŠ. 

 

Tento  vnitřní  řád  nabývá  účinnosti  1.9.2020 

 

V Libčanech  1.9.2020 

 

vedoucí  školní  jídelny                                                      ředitelka  ZŠ a MŠ Libčany 

Miroslava Zámečníková                                                           Mgr.Lenka Šlechtová 


