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I.  Údaje o zařízení: 

 

Školské zařízení:             Školní jídelna Medlov 

Adresa:                            Medlov 38, Uničov, 783 91 

IČO:                       71002162 

Ředitel školy:                  Mgr. Ondřej Schulz 

Provozář ŠJ:                    Jitka Purová 

Tel:                                  škola 585 031 059,739 657 982, školní jídelna 739 047 912 

E-mail:                             jídelna.medlov@seznam.cz 

Kapacita školní jídelny:   240 obědů 

 

 

II. Základní ustanovení 

 
1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem   

místnosti školní jídelny určené ke stravování ţáků a zaměstnanců školy, školní 

jídelny a ostatních strávníků. 

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve 

školní jídelně,v případě nezletilých ţáků i pro jejich zákonné zástupce. 

3. Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy: 

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon 

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

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a 

o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závaţných 

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

v příspěvkových organizacích 

4. Školní jídelna Medlov – poskytuje stravování: 

- dětem, ţákům a zaměstnancům základní školy a mateřské školy 

- jiným osobám (cizím strávníkům) v rámci doplňkové činnosti 

 

 

III. Provozní doba 

 
1. Výdej obědů probíhá: 

- pro ţáky a zaměstnance školy od 11.30 – 13.30 hod. 

- pro cizí strávníky a nemocné ţáky do jídlonosičů od 11.00 – 11.25 hod.  
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IV. Způsob přihlašování a odhlašování stravy 

 
1. V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce z řad dětí a 

ţáků přihlásit zákonný zástupce písemnou přihláškou. Cizí strávníci se přihlašují 

v kanceláři školní jídelny. 

2. Strávníci si mohou stravu přihlásit nebo odhlásit na e-mailové adrese školní 

jídelny: jídelna.medlov@seznam.cz nebo na tel.čísle 739 047 912 či osobně 

v kanceláři školní jídelny vţdy do 13,00 hod. předešlého pracovního dne 

(objednávání nebo odhlášení na pondělí je třeba vyřídit do pátku 13,00 hodin). 

3. Neodhlášená strava propadá. Strávník nemá nárok na náhradu neodebrané 

stravy. 

4. Při ukončení stravování (ukončení studia, přechod na jinou školu či jiné 

důvody) musí strávník o této skutečnosti neprodleně informovat vedoucí školní 

jídelny. 

5. V posledním týdnu kalendářního i školního roku nelze přihlašovat ani 

odhlašovat obědy z důvodu finančního vyrovnání. 

 

V. 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 

2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin ţáků, do kterých jsou 

ţáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují 

určeného věku. 

3. Sazby stravného za 1 oběd jsou stanoveny takto: 

- děti do 6 let           koef.  0,5           23,- Kč 

- ţáci 7 – 10 let        koef.  0,6           27,-Kč 

- ţáci 11 – 14 let      koef.  0,7           32,-Kč 

- ţáci 15 a více         koef.  0,8           36,-Kč 

Sazba za přesnídávku a svačinu dětí MŠ je 9,- Kč 

 

 

VI. Úplata za závodní stravování 

 
1. Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v 

příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2,3 vyhlášky č. 

84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávními celky. Pokud se chce 

zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň  

3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda jako cizí strávník. 
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VII. Doplňková činnost 

 

1. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě ţivnostenského listu. 

2. V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným 

osobám). 

3. Sazba stravného DČ vychází z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou 

zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, reţijní náklady (tj. náklady na 

elektrický proud, vodné a stočné, topení, amortizace) a přiměřený zisk. 

4. Sazba stravného je stanovena na 62,-Kč za 1 oběd do jídlonosiče. 

 

VIII. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky a pracovníky školní jídelny 

 

1. Práva žáků 

- na stravování ve školní jídelně  

- na odmítnutí jídla nebo jeho části. 

2. Povinnosti žáků 
a) Řídit se ustanovením vnitřního řádu školní jídelny. Opakované porušování 

vnitřního řádu školní jídelny opravňuje ředitele školy k vyloučení strávníka ze 

školního stravování. 

b) Při příchodu do jídelny si ţáci odloţí tašky a jiné školní pomůcky, převléknou 

se a  všichni  musí být přezuti. 

c) Při čekání na jídlo zachovávají ţáci pravidla slušného chování a při jídle 

pravidla slušného stolování. Na chování ţáků ve školní jídelně dohlíţí určený 

dozor. 

d) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Všechno podávané jídlo je 

určeno k přímé spotřebě. Lze vynášet z jídelny pouze doplněk k obědu (např. 

jablko, jogurt, dezert). 

Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny 

inventář, jako jsou talíře, příbory, sklenice apod. 

e) Pedagogické dozory ve školní jídelně jsou vykonávány na základě rozvrhů 

dozorů. Dozorující pracovníci vydávají pokyny k zajištění pořádku, bezpečnosti 

i kázně ţáků a hygienických stravovacích návyků. 

f) Povinností pedagogického dozoru v jídelně je: 

- sledovat chování ţáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a                  

  pouţitého nádobí a příborů 

- ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny 

- dbá na bezpečnost stravujících se ţáků 

- dojde-li k potřísnění podlahy, učiní potřebná opatření, aby nedošlo u klouznutí    

  procházejících ţáků, ihned nechá podlahu osušit 

- nenutí ţáky násilně do jídla 

- dbá na slušné a ohleduplné chování ţáků 



 

- zamezuje vstupu osob do jídelny, které se zde nestravují. Mimo ţáky,  

  zaměstnance školy a cizích strávníků nemají ţádné další osoby oprávnění   

  do jídelny vstupovat. 

g) Ţáci, kteří se během čekání na jídlo chovají nevhodně, budou vykázáni mimo 

jídelnu a strava jim bude podána jako posledním. 

h) Strava pro nemocné ţáky se vydává od 11.00 do 11.25 hod.  

ch) Zaměstnanci školy jsou povinni konzumovat svůj oběd na pracovišti, pouze 

ve výjimečných případech je moţno oběd odnést v jídlonosiči.  

i) Strávníci nepoškozují jídelní nádoby ani příbory ev. jejich části z jídelny. 

 

               IX. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla 

vzájemných vztahů zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků 

 

a) Přihlášení strávníka ke stravování i případné jeho odhlášení z obědů provádí 

zákonný zástupce ve ŠJ Medlov. 

b) Kaţdý strávník školní jídelny (zákonný zástupce strávníka) je povinen vyplnit 

„Závaznou přihlášku ke stravování“. Nesprávně nebo neúplně vyplněné 

přihlášky ke stravování nebudou přijaty. 

Po vyplnění přihlášky je strávník automaticky přihlášen ke stravování na kaţdý 

den, pokud se neodhlásí. Neplacení stravného je důvodem pro vyřazení ze 

stravování. Na neplacení stravného a případné vyřazení ze stravování bude 

strávník upozorněn. 

c) V případě vyzvedávání obědů do jídlonosiče se vstupuje do prostorů jídelny 

ve vyhrazené době. 

d) Při úmyslném poškození majetku školní jídelny ţákem, bude zákonný 

zástupce vyzván k jednání o náhradě způsobené škody. 

 

X. Způsob úhrady stravného 

 
1. Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním způsobem přes účet nebo 

hotově do pokladny školy. Výběr hotových plateb se provádí především 

v posledních 5 dnech kalendářního měsíce. 

Postup bezhotovostní platby: 

- číslo bankovního účtu: 1809720349/0800 

- variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla strávníka 

- zpráva pro příjemce: příjmení a jméno 

2. Při platbě z účtu je měsíčně ze zálohové částky strhávána částka za odebrané 

stravné, které se řídí počtem varných a odhlášených dnů v měsíci. Vţdy ke 

konci kalendářního (31.12.) a školního (30.6.) roku se případné přeplatky vrací 

na účet, z kterého byly platby záloh převedeny.  

3. Pokud nebude měsíčně částka z jakýchkoliv důvodů uhrazena, bude strávník 

upozorněn a dluţnou částku je povinen uhradit do 3 dnů na účet školy. Pokud 



tak neučiní, nebudou další obědy poskytování do té doby, neţ bude dluţná 

částka uhrazena. Při opakovaném neuhrazení stravného, bude dítě vyloučeno ze 

stravování. 

 

XI. Jídelní lístek 

 

1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou. 

2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách u školní jídelny a v budově základní 

školy, dále na internetových stránkách školy  

3. Jídelní lístek můţe být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní 

situaci apod., tuto změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do jídelního lístku. 

 

 

XII. Vlastní organizace stravování 

 

1. Před školní jídelnou se stravující ţáci řídí pokyny dozoru. Ţáci přicházejí do 

jídelny šatnou. Zde si odloţí boty, svršky a školní brašny. Spořádaně vstupují do 

objektu školní jídelny, kde před výdejem provedou důkladnou očistu rukou. 

2. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. 

Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se 

nesmějí zdrţovat na jídelně. 

3. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodrţují řád školní 

jídelny a řídí se pokyny pracovníků vykonávajících dozor. 

4. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny 

inventář, jako jsou talíře, příbory, sklenice apod. 

5. Z hygienických důvodů je zakázáno vodit do školní jídelny zvířata nebo 

kouřit. 

 

XIII. Konzumace jídla 

 
1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního 

chodu a nápoje, podle moţnosti a vhodnosti i salátu, kompotu, ovoce, moučníku 

nebo dezertu. 

2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány pracovnicemi školní 

jídelny. 

3. Polévku a veškeré přílohy včetně některých salátů můţe ţák na poţádání 

dostat formou přídavku. 

4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 

5. Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách 

školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, §2, odst. 7. 

6. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, 

nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. Jídla podávána pouze  



v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v 

jídlonosičích v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu. 

7. Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

stanovují tento výjimečný případ školního stravování mimo prostory školní 

jídelny: 

- v první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je moţné odebrat 

oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu 

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

dojídání. 

9. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo 

objekt školní jídelny (ovoce, dezert apod.) Týká se to především nezávadnosti 

daných pokrmů. 

XIV. Dohledy ve školní jídelně 

(Diskriminace, nepřátelství nebo násilí) 
1. Dohledy ve školní jídelně stanovuje ředitel školy z řad vlastních zaměstnanců, 

rozpis je vyvěšen ve školní jídelně na viditelném místě. 

2. Povinnosti dohledu v jídelně: 

- ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny 

- sleduje stolování ţáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování 

- dbá na slušné a ohleduplné chování ţáků 

- sleduje a koriguje odevzdávání pouţitého nádobí 

- dbá na bezpečnost stravujících se ţáků 

- dojde-li k potřísnění podlahy, okamţitě upozorní pracovnici provozu, která 

ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků 

- reguluje osvětlení na jídelně 

- zamezuje vstupu osob do jídelny, které se zde nestravují 

 

XV. Stravování v době nemoci žáka 

 

1. Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro ţáky pouze v době jejich pobytu 

ve škole. 

2. Za pobyt ve škole se povaţuje i první den neplánované nepřítomnosti ţáka ve 

škole. 

3. V první den nepřítomnosti ţáka, pokud ţák neodebere stravu sám, můţe 

zákonný zástupce ţáka stravu odnést v jídlonosiči. 

4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou povaţovány za pobyt ţáka ve 

škole, a proto ţák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce 

ţáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči. 

5. Zákonný zástupce ţáka můţe druhý a další dny nemoci ţáka stravu odebrat, 

ale pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti v ceně 62,-Kč za 1 oběd do 

jídlonosiče. 

 

 



XVI. Úrazy ve školní jídelně 

 
1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se ţáci, případně svědci těchto událostí, 

povinni okamţitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající 

opatření. 

2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní 

odpovídající opatření. 

 

XVII. Škody na majetku školní jídelny 

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

majetku školní jídelny. 

2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně 

způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě 

větších škod vedoucí školní jídelny. 

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

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

povinen nahradit. 

 

XVIII. Závěrečné ustanovení 

 

1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a 

hygienických závad provozu školní jídelny řeší provozář školní jídelny. 

2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě i jejich zákonní 

zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v zádveří školní jídelny, na 

webových stránkách školy a v rámci přihlášky ke školnímu stravování. 

3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“ 

4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9. 2022. 

 

V Medlově  31.8.2022 

 

             

                ……………………………………………… 

                                                    Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy 
 

 

 

                                           ………………………………………………. 

                                                   Jitka Purová, provozář školní jídelny 


