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Vnitřní řád školní jídelny 

 

• Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a 

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

vzdělávání, v platném znění.  

• Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Dítě má nárok na 

dotovaný oběd pouze po dobu pobytu ve škole a 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole, 

kdy si je možno oběd odnést v jídlonosiči. V době nemoci je nutné obědy odhlásit. V době 

nepřítomnosti dítěte ne škole (od 2. dne) je jedná o nedotovaný oběd a rodič je povinen 

doplatit další náklady na oběd do výše ceny oběda pro cizí strávníky. Nevyzvednutý oběd 

propadá. 

 

Přihlašování a odhlašování stravy: 

• strávník je přihlášen ke stravování na základě písemné přihlášky, kterou obdrží od třídního 

učitele nebo od vedoucí školní jídelny. 

• každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a obdrží kopii 

provozního řádu školní jídelny. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší 

přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška 

ke stravování platí po celou dobu školní docházky. 

• každý strávník platící bezhotovostně, je automaticky přihlášen ke stravování od 1.dne 

v měsíci, a pokud si chce oběd odhlásit, musí to provést sám 

• odhlášky ze stravování se provádí minimálně 1 pracovní den předem do 13:45 hod., a to 

na libovolný počet dní dopředu v současném měsíci 

• oběd č. 2 je možné přihlásit či odhlásit 3 pracovní dny předem 

• v případě, že je na oběd 2 přihlášeno méně než 30 strávníků, oběd č. 2 se nebude vařit a 

strávník je automaticky přihlášen na oběd č. 1. Pokud oběd č. 1 strávník nechce odebrat, 

musí si ho 1 pracovní den předem a to do 13:45 hod. sám odhlásit. Proto je nutno sledovat 

stránky www.strava.cz nebo objednávkový box umístěný ve školní jídelně.  

• odhlášky je možno provést osobně ve školní jídelně (11:15 – 13:45 hod.) - na 

objednávkovém boxu s čipovou kartou nebo čipem (s manipulací na boxu byli strávníci 

seznámeni), prostřednictvím internetu (www.strava.cz) 

• telefonicky obědy nelze přihlásit ani odhlásit 

• řádně odhlášené obědy se v následujícím měsíci odečítají automaticky 

• přeplatky za stravné budou vráceny vždy v červenci na váš účet, z kterého jste zasílali 

měsíční platby 

• přeplatky na stravném v hotovosti se vyplácí jen v mimořádných případech - stěhování, 

přechod na jinou školu, vždy po dohodě s vedoucí školní jídelny 

• případný přeplatek nebo nedoplatek je po uplynutí tří let promlčen a stává se výnosem nebo 

nákladem organizace 

• pokud se strávník rozhodne ukončit své stravování ve školní jídelně, musí informovat 

vedoucí školní jídelny, která jej zablokuje a dohodne se na vrácení případného přeplatku 

• o stavu svého konta, stavu vyzvednutých či neodebraných obědů a o všech pohybech na 

kontě strávníka (platbách za obědy, za školní družinu, či nákup nového čipu) jste 

informováni na webových stránkách www.strava.cz Platba za zakoupení čipu je provedena 

stažením příslušné částky z konta strávníka, v případě, že na kontě není potřebná částka na 

pořízení čipu, musí být platba provedena hotově.  

• k obědu je nutno si zakoupit bezkontaktní čip. Čip platí po celou dobu docházky nebo trvání 

pracovního poměru. Bezkontaktní čip, který nebude poškozen a bude funkční, je možné po 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/


ukončení docházky vrátit vedoucí školní jídelny a ta vrátí strávníkovi částku, za kterou byl 

čip zakoupen. Je však nutné čip vrátit nejpozději do 3 měsíců po ukončení stravování.Je 

možno vrátit pouze 1 čip za strávníka.  

• pokud reklamujete nefunkční čip, jste povinni zakoupit čip nový a to až do vyřízení 

reklamace s firmou, která čipy dodává. 

• ztráta karty nebo bezkontaktního čipu se neprodleně hlásí vedoucí kuchyně, která kartu 

nebo čip zablokuje 

• děti navštěvující školní družinu platí školné s platbou stravného 

• dle vyhlášky sledujeme obsah alergenů v připravovaných pokrmech. O obsahu alergenů v 

pokrmu se strávníci mohou seznámit na jídelním lístku, na nástěnce mezi výdejními 

okýnky, popřípadě u kuchařky, která jídlo vydává. 

 

 

 

 

 

Systém plateb stravného: 

Příspěvek na stravování se platí předem. Strávníci, kteří nemají zaplaceno, nedostanou oběd. 

• bezhotovostní styk – prostřednictvím trvalého příkazu z účtu strávníka, který byl nahlášen 

u vedoucí šj  

• složenkou 

• hotově  - jen ve výjimečných případech, a to poslední pracovní den v měsíci (od 11:30 do 

12:00 hod.) 

• bezhotovostní styk i platba složenkou musí být uskutečněna vždy do 15. dne v měsíci 

na následující měsíc (netýká se cizích strávníků)  

• v případě, že jste změnili účet, je toto nutno ihned nahlásit vedoucí školní jídelny 

 

• školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, dosáhne-li dítě věku 11ti a 15ti let 

    v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. automaticky 

•     výše finančního normativu pro dospělého strávníka odpovídá nejvyšší kategorii dětí – tj. 

nad 15 let        

    (velikost porce dospělého strávníka je shodná s velikosti porce žáka nad 15 let).  

•      cena bezkontaktního čipu je 121,-Kč  

 

Provoz školní jídelny a výdej obědů: 

• výdej obědů probíhá v době od 11:20 do 14:00 hod. 

• výdej obědů pro cizí strávníky:  

• 11:00 – 11:20 pro cizí strávníky k přímé konzumaci ve školní jídelně nebo do 

jídlonosičů.  

• 11:20 – 14:00 výdej na talíř. Výdej do nosičů-v této době si musí strávník 

přesunout jídlo z misek do jídlonosiče sám na stole k tomu vyhrazeném 

• jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkční 

čipové karty nebo čipu, které si je strávník povinen zakoupit a denně nosit. Prokazuje 

se přiložením čipu nebo karty ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda. 

Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu nebo kreditní karty je nutné nahlásit 

v kanceláři školní jídelny a zakoupit si čip nový.  

• bez karty nebo čipu se obědy vydávají až po vydání obědů dětem, které jsou u výdejního 

okýnka, a to ve 13:00 a ve 13:45 hod. 

• o změně doby výdeje jsou strávníci informováni třídními učiteli a vývěskou v jídelně 



• jídelní lístek je vyvěšen u objednávkového boxu a na stránkách www.strava.cz 

• nemocní žáci si nemohou sami odnášet obědy domů 

• výdej obědů do jídlonosičů pro žáky se neprovádí (hygienický předpis). Obědy pro děti, 

které jsou 1. den nemocné, se vydávají do misek. Rodič nebo osoba, která oběd 

převezme, si jej přesune do jídlonosiče na stole k tomu vyhrazeném. Výdej těchto obědů 

probíhá v době od 11:30 do 14:00 hod. 

• do jídlonosičů je strava vydávána jen ve výjimečných případech, u žáků se jedná o 1. 

den nemoci aj.  

• další dny je nutné obědy odhlásit podle vyhlášky ministerstva školství a mládeže 

č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění a dle zákona č. 561/2004 Sb. 

V opačném případě je rodič povinen doplatit mzdový a věcný náklad na oběd dle 

aktuální ceny oběda pro cizí strávníky. 

• Při opakovaném nevhodném chování žáka v jídelně může vedoucí jídelny (po dohodě 

s ředitelkou školy) žáka vyloučit ze stravování 

• před koncem výdeje se přidávají nevyzvednuté porce obědů dětem ve školní jídelně, 

ovoce, moučník apod. dětem ze školní družiny, proti podpisu vychovatelky, děti 

přídavek konzumují ve školní jídelně 

• vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Ostatním (včetně rodičů) 

je vstup do školní jídelny zakázán. Výjimku tvoří jen ti, kteří jdou pro oběd do 

jídlonosiče. 

• do skleněných nádob se obědy nevydávají 

• organizaci pedagogického dozoru a úklidu školní jídelny zajišťuje provozovatel 

•  ZŠ a MŠ Krestova 

• strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel a inventář školní jídelny          

• případné dotazy a připomínky projednávejte přímo s vedoucí školní jídelny tel. 

596 719 044, 602 221 417 

 

 

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců 

ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s 

pedagogickými pracovníky 

 

• Žáci jsou povinni: 

a) dodržovat vnitřní řád školní jídelny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k 

ochraně zdraví a bezpečnosti,  

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s 

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, 

 

• Žák se ve školní jídelně chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani 

jiných osob.       

 

• Žák udržuje prostory školní jídelny v čistotě a pořádku, chrání majetek před 

poškozením.  

 

• Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových 

a zdraví škodlivých látek).       



 

• Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo 

vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 

dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se 

všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní jídelně. Každý úraz nebo 

vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školní jídelny, hlásí bez 

zbytečného odkladu. 

 

• Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči kuchařkám či pedagogickým 

pracovníkům ve školní jídelně se vždy považují za závažné zaviněné porušení 

povinností stanoveným školním řádem. 

 

• Zaměstnanci školní jídelny a pedagogičtí zaměstnanci mají k sobě vzájemný respekt a 

udržují příznivé klima na pracovišti. 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

• Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní jídelně i mimo ŠJ tak, aby neohrozili zdraví 

a majetek svůj ani jiných osob.  Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během 

pobytu žáků v budově ŠJ, žáci hlásí učiteli, který drží ve školní jídelně nad žáky dohled.  

 
• Pro činnost ŠJ platí stejná ustanovení o BOZP, taktéž ochrana žáků před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jako ve školním 

řádu.  

 
• Pitný režim je ve školní jídelně zajištěn. 

 
 

Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků  

 

• Žáci jsou povinni řádně pečovat o svěřený a propůjčený majetek školní jídelny, 

ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.   

 

• U každého svévolného poškození nebo zničení majetku ŠJ, majetku žáků, učitelů či 

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při 

závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen 

Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

 

• Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

 

• Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně učiteli, který ve školní jídelně vykonává dohled nad 

žáky.  

 

• Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi 

poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo 

obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost. 

 
 

 



Bezpečnost žáků a ochrana dle GDPR 

 

• z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a zabránění případné šikany je ve školní 

jídelně pověřen dohledem pedagogický pracovník. Dojde-li ke znečištění podlahy např. 

vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. 

Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny. 

• nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí směrnicí o ochraně osobních údajů. 

Údaje budou zpracovávány po dobu docházky strávníka do ŠJ a po ukončení stravování 

budou archivovány v souladu s právními předpisy.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 01.09.2022                      Hana Minářová      Mgr. Věra Rymiecová 

                                                                 vedoucí školní jídelny                        ředitelka školy 

 

 

 


