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I. 
Základní ustanovení 

 
Školní jídelna Masarykovy Základní školy a mateřské školy, 739 53 Hnojník 120, okres  

Frýdek – Místek, příspěvková organizace, poskytuje stravovací služby: 

a) dětem, žákům a studentům školy, 

b) závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace, 

c) v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám 

Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení ES 

852/2004, vyhl. č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologický závažných, vyhl. č. 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

II. 

Organizace provozu stravování 

 

1. Provozní doba ve školní jídelně: 

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena v pracovní dny v době od 6:00 – 14:30. 

 

2. Způsob přihlašování a odhlašování obědů: 

 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.: ZŠ/1078 /2021 

Vypracoval: Mgr. Zdeňka Věřbová 

Schválil: Mgr. Dagmar Tobolová 

Pedagogická rada projednala dne: 31. 08. 2021 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 



• Úřední hodiny ve školní jídelně pro strávníky jsou stanoveny v pracovní dny od 7:00 – 8:00 

hod., od 13:00 – 14:30 hod. 

• Přihlašování a odhlašování stravy se provádí v kanceláři vedoucí školní jídelny do 14:00 hod. 

na další stravovací den. V případě nemoci, lze odhlášku nahlásit nejpozději do 7:00 hod. na 

daný den u vedoucí školní jídelny. Školní jídelna zabezpečuje stravování pro žáky pouze 

v době, kdy probíhá vyučování.  

• Denně se připravují dva druhy jídel, pro přípravu obědu č. 2 je stanovený minimální limit 

15 objednávek. V případě menšího počtu objednávek se oběd č. 2 nebude vařit. 

• Výběr ze dvou druhů jídel je možný provádět 2 dny předem do 13:00 hod. 

• Strávníci (zákonní zástupci) si musí sami odhlašovat obědy a to po celý školní rok, vždy den 

předem do 14:00 hod. 

• Odhlášky se provádí prostřednictvím webových stránek školy v sekci “Jídelna“ (e-strava), 

dále přímo na  www.e-strava.cz, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (727 946 230, 558 

696 068) od 7:00 do 14:00 hod. 

• Pokud není vedoucí školní jídelny přítomná, lze odhlásit stravu u zaměstnanců školní 

kuchyně (odhlášky zapisují do sešitu). 

• Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané 

stravy. V případě neplacení stravného opakovaně i po upomínce nebude strávníkovi 

stravování umožněno a dlužná částka se bude vymáhat cestou dalších opatření, které určí 

ředitelka školy. 

• Po ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu apod.), je nutné 

tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která podá další informace (např.   

o finančním vyrovnání se školní jídelnou, vrácení nepoškozeného čipu apod.). 

 

3. Úhrada stravného ve školní jídelně 

• Bezhotovostním platebním stykem z účtů strávníka (zákonného zástupce) na základě 

příkazu k povolení inkasa. 

Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději den předem, zakoupí si 

stravovací čip v ceně 95,- Kč. U vedoucí školní jídelny obdrží přihlášku, kterou vyplní a zřídí si 

„svolení k inkasu“ u své banky, kde mají zavedený účet. Do 5 dnů odevzdají vyplněnou přihlášku i 

s potvrzením z banky o provedené transakci vedoucí školní jídelny.  

Platby za stravné se strhávají na stravovací účet školy pouze za odebrané obědy zpětně za uplynulý 

měsíc, vždy k 15. dni v měsíci. K tomuto datu je nutné mít na účtu dostatečný finanční limit, aby 

mohla platba proběhnout. V případě cizích strávníků se navíc vybírá záloha ve výši 1000,- Kč, která 

se vrací po ukončení stravování.  

Případný přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2022. V případě nedoplatku bude 

rozdíl ceny zaúčtován inkasem v měsíci červenci 2022.        

                                                 

4. Úplata za stravování 

• Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro žáky pouze v době 

pobytu ve škole (finanční limit potravin). Za pobyt ve škole se považuje i první den 

nepřítomnosti žáka, zákonný zástupce nebo jiná pověřena osoba může stravu odnést 

v jídlonosiči. Druhy den a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a žák 

(zákonný zástupce) může odebrat stravu pouze za plnou cenu, tj. doplatí věcné náklady 35,- 

http://www.e-strava.cz/


Kč na den a běžné stravné dle věku žáka. Věcné náklady doplatí i v případě že stravu 

neodhlásí. 

 

5. Zařazování žáků dle věkových kategorií 

• Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem 

a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. 

• Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 

podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školský zákon, začíná školní 

rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

• Z důvodu navýšení finančního limitu stravného, navýšení cen surovin, energii atd., dojde od 

1. října 2021 ke zvýšení ceny stravného. 

 

Sazby stravného dle věkových kategorií v měsíci září 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Sazby stravného dle věkových kategorií od 1. října 2021 

 

 

 

 

 

 

6.  Identifikace strávníka je prováděna magnetickým čipem 

• cena čipu je 95,- Kč, hradí ji strávník 

• čip není přenosný na jiného strávníka a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně, 

• při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní 

jídelny, aby nedošlo k jeho zneužití jinou osobou. Čip bude zablokován, strávník si musí 

zakoupit nový čip, na který se převedou nevyčerpané obědy, 

• V případě ukončení stravování do jednoho roku může strávník nepoškozený čip vrátit 

vedoucí školní jídelny, pořizovací cena mu bude vrácena. 

 

7.  Výdej stravy: 

• od 11:00 – 11:20 hod. pro strávníky, kteří si jídlo vyzvedávají do jídlonosičů 

• od 11:25 – 14:00 hod. pro žáky a zaměstnance školy 

• od 12:00 – 12:30 hod. pro cizí strávníky, kteří obědvají v jídelně 

 

Cizím strávníkům je vstup do jídelny povolen pouze ve stanoveném čase (od 12:00 – 12:30 

hodin). V jiné době je umožněn odběr stravy do jídlonosičů.  

Strávníci 7-10 let 23,- Kč 

Strávníci 11-14 let 25,- Kč 

Strávníci 15 a více let 30,- Kč 

Zaměstnanci školy 30,- Kč 

Cizí strávníci 69,- Kč 

  

Strávníci 7-10 let 25,- Kč 

Strávníci 11-14 let 27,- Kč 

Strávníci 15 a více let 32,- Kč 

Zaměstnanci školy 32,- Kč 

Cizí strávníci 72,- Kč 



Po dobu mimořádné epidemiologické situace v souvislosti s covid-19, není cizím strávníkům 

vstup do jídelny povolen. Tato situace se může změnit v závislosti na aktuálních podmínkách. 

O aktuálních opatřeních a změnách budou informováni prostřednictvím webových stránek 

nebo osobně vedoucí školní jídelny.  

 

 8.  Pedagogický dohled a pokyny pro strávníky 

• Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny, umyjí si ruce a v případě 

vyhlášení mimořádných opatření na základě pokynu ředitelky školy použijí desinfekční 

prostředek. Vyučující předává žáky učiteli, který vykonává ve školní jídelně dohled. 

• Ve školní jídelně je stanoven pedagogický dohled, jehož pokyny jsou povinni žáci 

respektovat.  

• Používání mobilních telefonů a jiných zařízení je ve školní jídelně zakázáno. 

• Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného 

stolování. V případě mimořádných epidemiologických situací dodržují předepsané rozestupy 

a další opatření vydané ředitelkou školy v souladu s doporučením MŠMT ČR a KHS Ostrava. 

• Hlavní jídlo je vydáváno po zaregistrování stravovacího čipu. V případě, že žák nemá čip, 

ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo hlavní kuchařce u výdeje stravy. Pokud 

strávník nebude mít 2 krát po sobě čip, následující den mu oběd nebude vydán ve 

stanovenou dobu, ale až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům. 

• Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, bezpečně k sobě i okolí a neprovádí jiné činnosti, 

které by mohly způsobit nebezpečí pádů či úrazu. 

• Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Ovoce, moučníky, buchty, vdolky apod. si 

žáci mohou odnést v sáčku, který obdrží u výdeje obědů.  Ovocem ani jinými potravinami 

nesmí plýtvat, pohazovat po šatnách nebo jiných prostorách školy, konzumují je v jídelně 

nebo si je odnášejí v sáčku domů. 

• Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, 

odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů a dbá na bezpečnost stravujících se žáků 

a dodržování provozního řádu. Dojde-li k potřísnění stolu, židle nebo podlahy (vylitá polévka, 

jídlo apod.), učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků a 

dalších strávníků. Neprodleně nahlásí potřebu úklidu u zaměstnanců školní jídelny a 

zkontroluje zajištění úklidu stolu, židle nebo podlahy do bezpečného stavu. 

• Dojde-li k úrazu či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dohled tuto 

událost vedoucí školní jídelny a neprodleně poskytne žákovi první pomoc. Dohled provede 

zápis do příslušné knihy úrazů na sekretariátě školy a oznámí úraz ředitelce školy. Ředitelka 

školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR a 

další legislativou. 

• Škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně nebo z nedbalosti, je 

povinen nahradit. 

• Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce školní jídelny a na webových stránkách školy. Změna 

v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit jídelníček v závislosti na 

dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku. 



9.   Pokyny pro cizí strávníky 

• Cizí strávníci vstupují do jídelny, odloží si vrchní svršky oděvů na vyhrazené věšáky, nikoliv na 

židle.  

• Důsledně dodržují dobu určenou pro odběr obědů (od 12:00 do12:30 hod.). 

• V případě mimořádné epidemiologické situace dodržují opatření a pokyny vládního nařízení 

a také KHS. 

• Úrazy cizích strávníku se hlásí vedoucí školní jídelny. 

• Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu 

školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny, popřípadě ředitelka školy. 

 10.   Závěrečná ustanovení 

• Zrušuje se předchozí znění této směrnice 

• Směrnice nabývá účinnost 1. 9. 2021 

 

V Hnojníku dne 30. 8. 2021 
 

Lenka Martynková, vedoucí ŠJ 

 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy 


