
Vnitřní řád školní jídelny 

(platný od 1. 6. 2022) 

Čj.: 174/2019 
 

řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími 

obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy 

 

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným 

způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude 

prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen. 

 

Provoz školní jídelny: 

Do jídelny chodí žáci od 10.55 do 13.10 hodin. V jídelně je vždy přítomen učitelský dozor 

a žáci dbají jejích pokynů.  Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování 

a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, 

neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád. Jídlo a nápoje se 

konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy. 

K odkládání kabátů, aktovek a obuvi je určena šatna ZŠ a MŠ. Školní jídelna je součástí 

ZŠ a MŠ Machov. Veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s vedoucí školní 

jídelny (v její nepřítomnosti s ředitelkou školy). 

 

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

odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. 

Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned 

vytřít a vysušit. 

 

Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního 

předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, 

zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve 

které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. 

Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance. 

 

Cena stravného: 

 

a) děti MŠ ………. ………………………..10 + 22 + 10  = 42  Kč 

b) děti MŠ ( odložená šk. docházka)………10+ 25 + 10  = 45  Kč 

c) žáci do 11 let ( 1. – 4. třída)……………...................... 25  Kč 

a) žáci 11 – 14 let ….. …………………………………...28  Kč 

b) žáci 15 a více let ….. …………………………………30  Kč 

 

 

Cenu obědů lze během roku upravovat v souvislosti se zvýšením cen surovin. 

 

Platba: 

Hotovostní - v kanceláři vedoucí školní jídelny, obědy pro příští měsíc musí být zaplaceny 

do 28. dne předcházejícího měsíce provozní doba 6.00 – 8.30 hod. 

Bezhotovostní – na účet 2100919320/2010, obědy pro příští měsíc musí být zaplaceny 

do 25. dne předcházejícího měsíce. 

 

 



Odhlašování a přihlašování: 

Strávník se ke stravování ve školní jídelně přihlašuje písemně přihláškou na začátku školní 

docházky. Změny v docházce nahlásit vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. 

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ke stravování je možné pouze osobně, telefonicky nebo 

e-mailem sj.machov@seznam.cz den předem, ve výjimečných případech v den 

nepřítomnosti nejpozději do 6. 30 hod. Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud 

strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1. den 

nemoci, a to v době od 12.10 do 12.30 hod. Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za 

cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školním 

zařízení (vyhláška 107/2005 o školním stravování §4, odst. 9). V případě řádného neodhlášení 

obědů v dalších dnech nemoci dítěte je povinen zákonný zástupce uhradit k ceně obědu 

i veškeré náklady na přípravu stravy (to je včetně osobních a věcných nákladů) 

 

Výdej jídla: 

Směna Čas 

1. směna 10.55 - 11.20 hod 

Mateřská škola 11.20 - 11.45 hod 

2. směna 11.45 - 12.10 hod. 

3. směna 12.45 - 13.10 hod. 

výdej do jídlonosičů (1.den nemoci, důchodci) 12.10 - 12. 40 hod  

Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí 

uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze první den neplánované 

nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc). 

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

3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši. 

 

Jídelní lístek bude vyvěšen vždy na jeden týden, pokud tomu nebudou bránit provozní 

důvody. Změna jídelníčku je vyhrazena. Prostory k vyvěšení – nástěnka ŠJ, nástěnka MŠ, 

nástěnka ZŠ -1. stupeň, nástěnka ZŠ 2. stupeň. 

 

V posledním týdnu kalendářního i školního roku nelze přihlašovat ani odhlašovat obědy 

z důvodu finančního vyrovnání. Finanční vyrovnání bude provedeno vždy v posledním 

týdnu v měsíci srpnu hotově v kanceláři školní jídelny. 

S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením řádu na nástěnkách, 

zákonní zástupci pak na schůzce před zahájením stravování. 

 

Směrnice nabývá účinnosti 1. 6. 2022 

Zrušení předchozí směrnice ze dne 1. 9. 2019 

Rozdělovník: 

1x ředitel školy 

1x vedoucí školní jídelny 

1x nástěnka ŠJ 

1x vedoucí učitelka MŠ 

1x www stránky školy 

 

V Machově 16. 5. 2022   

 

 Hana Lelková,                                                                                            Leona Maryšková, 

 ředitelka školy                                                                                          vedoucí školní jídelny

                                                                                                                                                                                                                  


