
Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace (dále jen škola)

Vypracovala: Ludmila  Bejčková, vedoucí školní jídelny
Schválil: Pavel Kopecký, ředitel školy
Na provozní poradě projednáno dne: 13. 10. 2021
Směrnice nabývá platnosti dne: 14. 10. 2021
Směrnice nabývá účinnosti dne: 14. 10. 2021

I. Údaje o zařízení

Školské zařízení:  Školní jídelna při Základní škole Milín, příspěvková organizace

Adresa: Školní 247, 262 31 Milín
IČO: 70998868
Kapacita jídelny: 400 strávníků
Vedoucí školní jídelny: Ludmila Bejčková
Tel.: 725 583 752
E-mail: jidelnamilin@post.cz
Web: www.zsmilin.cz

mailto:jidelnamilin@post.cz
http://www.zsmilin.cz/


II. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní
jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny, bývalých
zaměstnanců a ostatních strávníků.

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní
jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

3.  Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

-   zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (dále jen školský zákon), v platném znění,

-  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,

- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění,

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

- vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v
příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění

-  nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů

-  nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o GDPR

4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

-  žáky základní školy a děti přípravné třídy ZŠ - obědy

-  vlastní zaměstnance - obědy

-  bývalé zaměstnance školy - důchodce - obědy

V rámci doplňkové činnosti:

-  žáky základní školy a děti přípravné třídy ZŠ - dopolední svačiny

-  vlastní zaměstnance - dopolední svačiny



III. Provoz

Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování a v ostatních dnech dle rozhodnutí
ředitele školy.

Provozní doba: 6:30   -   15:00

Úřední hodiny – vedoucí jídelny                                 6:30   -   15:00

IV. Přihlášení  k  odebírání  stravy

Strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně, musí mít řádně vyplněnou přihlášku ke
školnímu stravování. Přihlášku ke stravování si může stáhnout na stránkách naší školy:
www.zsmilin.cz, případně o ni požádat v ZŠ Milín – v kanceláři školní jídelny.

Odevzdáním přihlášky je strávník přihlášen ke školnímu stravování, k odběru stravy ve
školní jídelně, pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se
strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního
roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné prohlášení o
ukončení stravování.

V. Způsob přihlašování  a odhlašování stravy

Žáci ZŠ, dospělí a cizí strávníci se mohou přihlásit k odběru stravy přes webové stránky
ZŠ Milín. Zde si objednají v jednom dni jeden oběd. Odhlásit nebo přihlásit stravu si může
strávník nejpozději den předem do 14.00 hodin, a to přes webové stránky ZŠ Milín,
e-mailem (jidelnamilin@post.cz) nebo přes mobilní telefon do školní jídelny. Za
neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu škola neposkytuje finanční náhradu.

VI. Bezkontaktní elektronický systém

Tento systém bezkontaktního odběru stravy se týká žáků, zaměstnanců a ostatních osob
stravujících se ve školní jídelně nebo odebírajících jídlo do jídlonosičů.
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Každý strávník před zahájením stravování dostane bezkontaktní čip, který slouží nejen k
identifikaci při odběru obědů, ale také ke vstupu do školy.

Čip je majetkem školy, je nepřenosný, platný po celou dobu stravování nebo školní
docházky.

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím
poskytuje informace kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen nosit denně čip k výdeji oběda.

Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny, aby mu mohl
být oběd následně vydán.

V případě ztráty si vyzvedne čip nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři
školní jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím ztraceného čipu.

VII. Úplata za školní stravování

1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k
vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci
zařazováni na dobu každého jednoho školního roku od 1.9. - 31.8., ve kterém dosahují
určeného věku. O změně sazby za stravu bude strávník včas informován.

3. Ceník obědů pro jednotlivé kategorie je v bodě 4.

4. Pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v daném školním
roce.

Kategorie                           Věkové rozpětí                    Cena oběda

Přípravná třída do 6 let 22,- Kč
I. Skupina 6 – 10  let 26,- Kč
II. Skupina 11 – 14 let 30,- Kč
III. Skupina 15 – a více 34,- Kč

VIII. Způsob platby stravného

1. Bankovní příkaz
2. Poštovní složenka



Číslo účtu školní jídelny: 2101899560/2010

Obědy se hradí prostřednictvím bankovních ústavů nebo složenkou, a to zálohově.
Úhrada musí proběhnout nejpozději do 20. dne v měsíci na další měsíc. Strávník, který v
daném termínu nezaplatí obědy, nárok na oběd nemá. V případě odhlášení strávníka ze
školního stravování je přeplatek za obědy vrácen na účet plátce. Vyúčtování stravného u
jednotlivých strávníků se provádí v měsíci prosinci daného kalendářního roku, při skončení
docházky žáka do naší školy pak v následujícím měsíci tomuto datu.

Jestliže mají strávníci na stravovacím kontě vyšší částky, je provedeno vyúčtování a
vrácení přeplatku v měsíci červenci daného roku.

Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasnosti
okamžitě kontaktovat vedoucí jídelny.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu
vyloučeni ze školního stravování.

IX. Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k
vyhlášce č.107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2 a 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o
nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky.

X. Doplňková činnost

Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského oprávnění.

Sazba stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti.

XI. Jídelní lístek

1. Školní stravování je nutričně vyvážená strava pro všechny věkové kategorie dětí a žáků.

2. Jídelní lístek je sestavován dle aktuálního nutričního doporučení Ministerstva
zdravotnictví ke Spotřebnímu koši -  metodický návod pro školní jídelny.

3. Jídelní lístek je sestavován vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou. Může
být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.



3. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny a na webových stránkách
ZŠ Milín.

4. Jídelní lístek obsahuje číselné označení alergenů – stupnice 1 až 14 a jejich jmenovitý
seznam je trvale vyvěšen vedle aktuálního jídelního lístku.

XII. Vlastní organizace stravování

1. Do školní jídelny vstupují žáci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které si odnášejí jídlo v
jídlonosičích, se v prostorách nezdržují.

2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád
školní jídelny, řídí se pokyny pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.

3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu
určeného u okénka.

4. Strávníci nesmí bez souhlasu pracovníků školní jídelny vynášet ze školní jídelny
inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.

5. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny,
apod.) pracovníci školní jídelny.

6. Ve školní jídelně je žákům – strávníkům zakázáno používání telefonů, notebooku,
tabletů a jiného přenosného elektronického zařízení.

7. Všichni strávníci dodržují zásady BOZP.

XIII. Konzumace jídla

1. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní
jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst.7.

2. Strávníci mohou konzumovat jídlo – svačinky mimo prostory školní jídelny – na školní
zahradě. Svačinky jsou podávány v rámci doplňkové činnosti školní jídelny.

3. Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno
strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti (nemoc, úraz) odebrat stravu do
jídlonosiče. Ostatní dotované obědy je strávník nebo jeho zákonný zástupce povinen
odhlásit.

4. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

5. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí jídlonosič předkládat vždy čistý.



XIV. Dohled v jídelně

1. Dohled nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují určení pracovníci školy.

2. Povinnosti dohlížejících pracovníků:

● žáky nenutí násilně do jídla
● sledují stolování žáků a upozorňují na nedostatky v kultuře stolování
● dbají na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
● sledují a korigují odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkládajícího okénka
● dbají na bezpečnost stravujících se žáků – strávníků
● v případě znečištěné podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo vysypané jídlo apod.),

okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní,
aby nedošlo k případnému úrazu strávníků

● regulují osvětlení v jídelně

XV. Stravování v době nemoci žáka

1. V první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole si žák – strávník může dotovaný
oběd vyzvednout.

2. V dalších dnech je povinnost strávníka nebo jeho zákonného zástupce dotovaný oběd
odhlásit.

XVI. Úrazy ve školní jídelně

1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni
okamžitě nahlásit dohledu v jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny.

XVII. Škody na majetku

1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku
školy.

2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako
svědci viděli způsobit, dohledu v jídelně.



3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen
uhradit.

XVIII.  Závěrečná ustanovení

1. Veškeré připomínky týkající se školního stravování, technických a hygienických závad
provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny s ředitelem ZŠ Milín.

2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou zákonní zástupci nezletilých strávníků a ostatní
strávníci plně seznámeni. Tento předpis je vyvěšen na nástěnce školní jídelny a na
webových stránkách školy.

3. Všichni strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní
jídelny, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dohledu.

4. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen: Mgr. Pavel Kopecký

5. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne  14. 10. 2021

Vypracovala:  Ludmila  Bejčková                              Schválil: Mgr. Pavel Kopecký
vedoucí ŠJ                                                         ředitel ZŠ Milín


