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VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ 
 

 

Vnitřní řád školní jídelny je směrnicí, která určuje pravidla provozu a režim školní 

jídelny. Je přílohou školního řádu. Tento dokument byl vytvořen na základě vyhlášky č. 

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

 

Tato směrnice upravuje pravidla provozu místností určených ke stravování žáků a 

zaměstnanců školy na všech jejich pracovištích.  

 

I. PRÁVA STRÁVNÍKŮ Základní školy a mateřské školy Třinec, Míru 247, 

příspěvkové organizace 

 

Žák základní školy, který je strávníkem školní jídelny, má právo: 

- odebrat denně jeden zaplacený oběd. 

Dítě v mateřské škole má právo: 

- odebrat jeden oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li 

vzděláváno ve třídě s celodenním provozem; 

- oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, 

je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem; 

- na výdej oběda do jídlonosiče pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka.  

 

II. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ STRÁVNÍKŮ Základní školy a 

mateřské školy Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace 

 

Zákonný zástupce strávníka má povinnost: 

- zaplatit za přihlášeného strávníka stanovenou cenu v její plné výši; 

- při placení se řídit rozpisem pro přijímání platby; 

- odhlásit strávníka v případě předem známé nepřítomnosti nejpozději do 13 hodin 

předcházejícího dne, a to na telefonním čísle 558 346 342 (ZŠ a MŠ Nebory, ZŠ a MŠ 

Osůvky) a 558 989 032 (ZŠ a MŠ Kanada) či na e-mailové adrese: 

vedoucijídelny@zsmiru.cz (všechna pracoviště).  

- hlásit veškeré změny zdravotního stavu, které by mohly pobyt strávníka nebo ostatních 

strávníků v jídelně ovlivnit. 

 

mailto:vedoucijídelny@zsmiru.cz
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III. ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Platba je zatím možná 

v hotovosti podle rozpisu, který je vyvěšen na jednotlivých úsecích školy (zejména na 

chodbách a šatnách) nebo inkasem.  

 

Strávníci ZŠ 6 - 10 let  23,- Kč nedotovaný oběd 47,- Kč 

Strávníci ZŠ 11 let  24,- Kč nedotovaný oběd 48,- Kč 

Strávníci MŠ 3 - 6 let – celodenní provoz  35,- Kč 

Strávníci MŠ 3 - 6let – polodenní provoz  29,- Kč 

Strávníci MŠ 7 let – celodenní provoz 37,- Kč 

Strávníci MŠ 7 let – polodenní provoz 31,- Kč 

 

Oběd je v době, kdy je žák ve škole, dotován. Pokud se dítě vyučování neúčastní, je účtována 

za jeho oběd celá (nedotovaná) částka. První den absence je možné ještě oběd odebrat za 

dotovanou částku.  

 

IV. PLATBA ZA SVAČINY:  

Platba je možná v hotovosti podle rozpisu, který je vyvěšen na jednotlivých úsecích školy 

(zejména na chodbách a šatnách) nebo inkasem.  

 

Svačiny pro žáky ZŠ 6 - 10 let  11,- Kč 

Svačiny pro žáky ZŠ 11 let  13,- Kč 

 

Platbu je nutné uhradit do 15. dne daného měsíce.  

 

 

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

- Školní jídelna v ZŠ Nebory je v provozu v pracovní dny od 11:15 do 12:30.  V MŠ 

Kanada se obědy vydávají od 11:15 do 11:45.  

- V mateřských školách ostatních pracovišť se obědy vydávají od 11:30 do 12:00.  

- V základních školách ostatních pracovišť se obědy vydávají od 11:40 do 12:10. Dohled ve 

školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy podle rozpisu, který je vyvěšen 

v místnosti určené pro stravování.  

- Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 

stravovacích návyků.  

 

Dohlížející pedagogičtí zaměstnanci: 

- sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (chuť, množství soli …); 



Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 

 

Vnitřní řád školní jídelny 3 

- motivují žáky k jedení; 

- sledují způsob výdeje stravy; 

- sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem – pracovní pláště a 

jejich čistota, rukavice, péče o tělesnou čistotu …;  

- sledují dodržování jídelníčku; 

- sledují čistotu vydávaného nádobí a příborů; 

- regulují osvětlení a větrání; 

- sledují odevzdávání nádobí strávníky, roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod.;  

- sledují, zda je místnost určená ke stravování udržována v čistotě a pořádku; 

- zamezují vstupu rodičům žáků (a jejich jiným příbuzným, kteří nejsou strávníky) do 

jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá: 

  

 od 11:55 do 12:10. 

V případě pochybností mohou dohlížející osoby nahlásit připomínky vedoucí školní 

jídelny nebo ředitelce školy. 

Běžný úklid zajišťují osoby k tomu určené, včetně úklidu stolů a podlah znečištěných jídlem 

během provozu. Po skončení provozu zavírají okna, vypínají osvětlení a uzamykají místnost 

jídelny. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období 

nejméně 14 dnů předem. Jídelníček je sestavován a vydáván pro strávníky všech pracovišť ve 

stejném podání. Strávníkům musí být vydán kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané 

jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.  

 

V. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM školského zařízení ze strany žáků  

Do místnosti určené ke stravování nenosí žáci žádné předměty. U každého svévolného 

poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od zákonných zástupců 

žáka nebo dítěte, který/é poškození způsobil/o. Při závažnější škodě, nebo pokud nelze vyřešit 

náhradu škody se zákonnými zástupci, je vznik škody hlášen Policii ČR.  

 

VI. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ V MÍSTNOSTI URČENÉ KE STRAVOVÁNÍ 

 

Žáci ZŠ a děti MŠ respektují všechna pravidla slušného chování při vzájemné komunikaci 

s pracovnicemi školní jídelny a dodržují pravidla provozu školní jídelny. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelkou pověřena vedoucí jídelny 

Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace. 

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 29. 5. 2018, které je vedeno pod číslem 

jednacím ZSK/0237/2018. Uložení směrnice ve spisovně školy se řídí Spisovým a 

skartačním řádem školy.  
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3. Směrnice nabývá platnosti v den podpisu ředitelkou školy a účinnosti od 1. 9. 2018. 

Směrnice je vedena pod jednacím číslem ZSK/0512/2019.  

 

 

 

V Třinci, dne 1. 11. 2019  

 

Mgr. Petra Cemerková Golová Edita Šuláková 

 ředitelka školy vedoucí školní jídelny 
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Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem školní jídelny 

Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace, která je vedena 

pod číslem jednacím ZSK/0237/2018. 

 

 

V Třinci, dne 31. 5. 2018 

 

Mgr. Cemerková Golová Petra  

 Mgr. Gomolová Dagmar  

 Mgr. Rumpíková Libuše  

 Mgr. Kawuloková Veronika  

 Mgr. Kajzarová Dana  

 Kačalová Drahuše  

 Wicherková Pavla  

 Fildánová Jana  

 Čupálková Milena  

 Byrtusová Ilona  

 Mgr. Cubrová Kateřina  

 Ondryhalová Monika  

 Mgr. Wiszcorová Monika  

 Mgr. Čmielová Miroslava  

 Mgr. Krenželoková Lucie  

 Mgr. Promna Vanda  

 Mgr. Grygová Nikol  

 Franková Jarmila  

 Macurová Lenka  

 Di-Giustová Renata  

 Osmanczyková Anna  

 Molotová Jiřina  

 Mgr. Byrtus Dagmar  

 Mgr. Stoszková Hana  

 Mgr. Kaletová Bohuslava  

 Mgr. Martin Šujan  

 Turoňová Božena  

 Sikorová Jana  

 Walková Jana  

 Absolonová Štěpánka  

 Mgr. Widenková Petra  

 Burianová Irena  

 Šuláková Edita  

 Petrová Jana  
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 Skalová Marie  

 Molinová Marcela  

 Morcinková Marcela  

 Václavková Kamila  

 Nicielniková Anna  

 Kiszová Ivona  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


